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Pirmųjų Vyriausybės darbo metų apžvalga
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Zigmantas P. Balčytis: „Iššūkiai atveda
prie pergalių“

Lietuvoje
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J. Butkevičienė: „Gyvename pagal vyro
darbotvarkę“

Regionai

Gruodžio 13 d. sukako vieneri metai, kai prie valdžios vairo
stojo socialdemokratų vadovaujama šešioliktoji Vyriausybė. Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių paprašėme įvertinti vienerius Vyriausybės veiklos metus.
„Socialdemokrato“ redakcija
Kokie pozityvūs pokyčiai įvyko
Lietuvoje 2013 metais?
Gerų ir svarbių visiems Lietuvos

žmonėms pokyčių – daug. Iki 1000
Lt padidintas minimalus mėnesio atlyginimas (MMA), prasidėjo masinė
gyvenamųjų namų renovacija, sutramdytas dujų ir elektros kainų augimas.
Šie veiksmai leido padidinti žmonių
pajamas ir sumažinti nedarbą. Prieš
metus dėl MMA iš ekonomistų išgirdome nemažai kritikos, tačiau dabar
pripažįstama, kad tai buvo teisingas
sprendimas. MMA padidinimas turėjo teigiamą poveikį darbo užmokesčio padidėjimui, „Sodros“ ir šalies
biudžeto vykdymui.

Tačiau ne visas pertvarkas turbūt
galima įvykdyti vienu įstatymo pakeitimu ir iš karto pasiekti norimų
rezultatų?
Reikėjo sutvarkyti teisinę bazę tam,
kad pradėtume šilumos ūkio pertvarką, galėtume siekti Lietuvos nepriklausomybės nuo Rusijos dujų ir ne
mažiau kaip ketvirtadaliu atpigintume šildymo kainas gyventojams. Seime jau priimtas kelių įstatymų paketas. Rengiama nacionalinė šilumos
ūkio programa, kurios įgyvendinimui bus panaudotos 2014–2020 m.

ES finansinės perspektyvos lėšos. Tai
ilgalaikis, etapais vykdomas procesas,
kaip ir sveikatos sistemos pertvarka ar
atskirų žemės ūkio sričių gaivinimas.
Vyriausybė, pradėdama darbą, sakė,
kad revoliucinių pertvarkų, sukrėtusių žmones krizės metais, nebebus.
Kokie faktai liudija, kad Vyriausybės veiksmai ir priimti sprendimai teigiamai veikia Lietuvos socialinę ir ekonominę aplinką?
Lietuvos ekonomikos augimas išlieka
vienas sparčiausių Europos Sąjungoje.
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LSDP Trakų skyrius – kaip didelė ir
draugiška šeima
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Koks mero duonos skonis?
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Rytų partnerystės viršūnių susitikime
Vilniuje – ne vien Ukrainos klausimas
Gediminas Kirkilas,
Seimo Pirmininko pavaduotojas,
Europos reikalų komiteto pirmininkas

Šiandien ypač Lietuvoje visi kalba tik apie
Ukrainą. Nors nuo trečiojo Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės viršūnių susitikimo Vilniuje lapkričio 28–29 d. praėjo vos kelios savaitės, tačiau įvykių, susijusių su Ukrainos reikalais, tiek daug, tarsi būtų praėję visi
mėnesiai.
Sujudimas dėl Ukrainos – ne tik Vilniuje ar Nepriklausomybės aikštėje Kijeve, bet ir Briuselyje,
Maskvoje ir kitur. Jis įrodo ne tik tai, kokia svarbi
šiame geopolitiniame žaidime yra Ukraina, bet ir
tai, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva sužaidė geras, tikslias ir naudingas rungtynes, prisidėdama prie to, kad Ukraina vėl atsidūrė ant milžiniškų pokyčių slenksčio, o didžioji dalis Ukrainos visuomenės vėl siekia būtent demokratinės
raidos.
Vilniuje ES asociacijos sutartis su Ukraina nebuvo pasirašyta, tačiau šis veiksnys būtent ir gali lemti spartesnius demokratinius ir europėjimo
procesus šioje valstybėje, istoriškai draskomai
tarp Rytų ir Vakarų.
Istoriniame Vilniaus Rytų partnerystės viršūnių
susitikime, vainikavusiame Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, svarstytas ne tik Ukrainos klausimas. Vilniuje buvo priimti svarbūs sprendimai,
turintys staigų ir kartu ilgalaikį poveikį daugelio
Rytų partnerystės valstybių eurointegracinėms
perspektyvoms ir jų visuomenių gyvenimui. Ar
tai, kas buvo padaryta, nėra svarbiau už tai, kas
nebuvo?
Kas dar svarbaus įvyko Vilniuje lapkričio 28–29
d. be to, kad nebuvo pasirašyta ES asociacijos sutartis su Ukraina? Viskas paprasta ir elementaru, tačiau neturėtume to pamiršti, o pabrėžti. Dar
grįžtant prie Ukrainos, nors asociacijos sutartis
su Ukraina nepasirašyta, bet buvo parafuota ES ir
Ukrainos aviacijos sutartis...

ES taip pat parafavo asociacijos sutartis su Moldova ir Gruzija, kurios apima ir plačius laisvosios prekybos susitarimus, atveriant kelią šių sutarčių planuojamam pasirašymui iki 2014 metų rudens ir jų
įgyvendinimo startui, t. y., tam, kas šį kartą nebuvo
padaryta su Ukraina. Moldova, kuri šiuo metu laikoma Rytų partnerystės „pirmūne“ dėl pasiektos įspūdingos demokratinės pažangos paskutiniu metu, iš
Europos Komisijos gavo pasiūlymą, kurio niekas negali atsisakyti, – bevizį režimą. Vilniuje ES pasirašė
ir sutartį su Gruzija dėl dalyvavimo ES tarptautinėse misijose.
Net Azerbaidžanas, demokratinės Europos simpatijas mėginantis užkariauti prašmatniais pasirodymais Eurovizijoje, nepajėgia atsispirti ES teikiamoms
galimybėms – Vilniuje pasirašyta ES ir Azerbaidžano sutartis dėl supaprastinto vizų režimo. Be to, sėkmingai tęsiamos ES ir Azerbaidžano derybos dėl
asociacijos sutarties, ES yra pasiruošusi pradėti derybas dėl laisvos prekybos susitarimo, kuris tradiciškai
būtų įtrauktas į asociacijos sutartį.
Ką visi šie sprendimai reiškia?
Kaip teigiama Rytų partnerystės Vilniaus Jungtinėje deklaracijoje, kertiniu Rytų partnerystės tikslu
išlieka mobilumo saugioje ir gerai valdomoje aplinkoje didinimas, t. y., visa Europa – Vakarų ir Rytų –
be sienų turi priklausyti jos valstybių piliečiams. Tarp
deklaracijos tikslų iki 2015 metų – pradėti asociacijos sutarčių įgyvendinimą, t. y., realios laisvosios
prekybos erdvės kūrimą tarp Rytų ir Vakarų Europos,
kurti bendrą žinių ir inovacijų erdvę, vykdyti bendrus
transporto infrastruktūros ir energetikos projektus,
universitetų ir studentų apsikeitimo programas. Ir,
be abejo, skatinti demokratines reformas Rytų partnerystės valstybėse.
Be to, Vilniaus sprendimai turi tapti stipriu europėjimo impulsu Armėnijai, kuriai keblios aplinkybės
šiuo metu neleidžia tvirtai apsispręsti, kurią integracinę kryptį pasirinkti – Rytų ar Vakarų. Ypač Moldovos, tebelaikomos ekonomiškai skurdžiausia Europos valstybe, demokratinis progresas, kuris gali
tapti ir jos ekonominio augimo varomąja jėga, yra
aiškus ženklas mūsų kaimynei Baltarusijai, kad atėjo
laikas teisingiems sprendimams.
Galiausiai, tiek nepasirašyta Asociacijos sutartis
su Ukraina, tiek priimti sprendimai dėl Gruzijos, Moldovos ir Azerbaidžano, yra analogiškas ženklas Rusijai, kuriai, kaip teigia Zbigniewas Brzezinskis, artėja
galimybė suartėti su Europa, juolab, kad artimiausiu
metu bus vėl sugrįžta prie ES ir Rusijos strateginės
partnerystės sutarties.

lrv.lt nuotr.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Europos Parlamento Martinas Šulcas

Apmaudu, kad Rusija, turinti lemiamą vaidmenį, nes pasikeisti gali tik ji pati, iki šiol nepasirinko aiškaus demokratinio kelio, t. y., nepadarė fundamentalaus istorinio sprendimo atitaisyti
1917 m. bolševikinio perversmo pasekmes, kai
pirmus demokratinius žingsnius žengusi tuometinė Rusija tarsi atsiskyrė nuo Europos. Vis dėlto
Vilniaus Rytų partnerystės sprendimai tą pasidalijimą brėžiančią skiriamąją liniją tarp dviejų
Europų nublankino.
Artėjant Vilniaus viršūnių susitikimui kalbėjome, kad, jei Vilniuje bus pasirašyta ES ir Ukrainos
asociacijos sutartis, kitos Rytų partnerystės valstybės seks Ukrainos demokratiniu ir europėjimo
keliu. Tačiau pamatėme, kad Gruzija ir Moldova tuo keliu eina nepriklausomai nuo Ukrainos ir
tampa pavyzdžiu Ukrainai.

Todėl dabar ir sakau, kad, jei pasiseks Ukrainai,
pasiseks ir ES, pasiseks ir Rusijai, o Rusija grįš į Europą. Gal ne šiandien, bet, būkime optimistai, tarkime, simboliškai iki 2017 metų spalio. Kaip ne
kartą esu akcentavęs, Ukrainos ir kitų, ilgą laiką istoriškai nuo Rusijos priklaususių valstybių integracija į ES yra naudinga pačiai Rusijai politiškai, ekonomiškai ir saugumo požiūriu.
Esu įsitikinęs, kad Rusijos sugrįžimas į Europą
yra neišvengiamas. Suminė Vilniaus Rytų partnerystės sprendimų reikšmė yra investicija į bendros
Europos su Ukraina, Rusija ir kitomis posovietinėmis valstybėmis ateitį. Europos be pasidalijimo į
Rytų ir Vakarų, kuriai būdingos bendros demokratinės vertybės, klestėjimas, stabilumas ir tarpusavio priklausomybė, kaip rašoma Rytų partnerystės
Vilniaus jungtinėje deklaracijoje.
Seimo kanceliarijos nuotr., aut. Olga Posaškova
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didėjant darbo užmokesčiui auga
vartojimas. Vartotojų pasitikėjimo
indeksas dabar yra aukščiausias Baltijos šalyse. Statistikos duomenys liudija, kad žmonės lengviau randa darbą ir gauna didesnes pajamas, daugiau
perka ir investuoja. Tai mūsų ekonomikos stiprėjimo požymis. Vidutinis
darbo užmokestis per metus augo 4,6
proc., o prekių ir paslaugų kainos augo net dešimt kartų lėčiau – 0,4 proc.
Pirmą kartą per penkerius metus dirbančiųjų pajamų augimas pralenkė
kainų didėjimą.
Teigiamus pokyčius Lietuvoje įvertino į užsienį darbo ieškoti išvykę
mūsų žmonės. Didėja grįžtančių
emigrantų srautas – šiemet per dešimt mėnesių į Lietuvą grįžo daugiau žmonių (20 356) negu per visus praėjusius metus (19 843 ir atitinkamai 2011 m. – 15 685, 2010 m.
– 5 213). Kai kurios savivaldybės, dėl
emigracijos praradusios nemažai darbingo amžiaus žmonių, dabar mezga kontaktus ir sugrąžina dirbti reikalingus specialistus (pvz., Anykščiai, Akmenė).
Kokios jaunimo nedarbo tendencijos?
Darbo biržos duomenimis, šiemet vien per spalio mėn. nedirbančių jaunuolių sumažėjo 3,5 proc. ir
siekė 21,2 tūkst. Palyginus su prieš
metus buvusiu skaičiumi, jaunų bedarbių (jaunesnių kaip 25-eri metai)
sumažėjo beveik 18 proc. Per pastaruosius 10 mėnesių Lietuvos darbo
biržoje buvo užregistruota 215 tūkst.
darbdavių pasiūlymų.

Žmonės džiaugiasi artėjančiais
2014 metais, bet nerimauja dėl mokesčių už šildymą. Kas nuveikta energetikos sektoriuje?

Galime pasidžiaugti, kad daugiabučių renovacijos procesas įsisiūbavo visose savivaldybėse. Greta jau dalyvaujančių 56 šalies savivaldybių įsitraukė dar
dvi – Skuodo rajono ir Kalvarijų. Būsto energijos taupymo agentūrai sunku
spėti laiku įvertinti pateiktas paraiškas
ir investicinius projektus. Naujos renovacijos programai jau pritarė apie trijų
šimtų daugiabučių gyventojai. Antrajame renovacijos etape savivaldybės
pasiūlė renovuoti dar apie 1700 daugiabučių (Vilniaus apskrityje – 325,
Kauno – 319, Šiaulių – 190, Panevėžio – 112, Klaipėdos – 128, Tauragės
– 89, Telšių – 167, Marijampolės – 126,
Utenos – 82, Alytaus – 142). Aktyviausiai daugiabučius renovacijai siūlė
Vilniaus miesto savivaldybė (211 paraiškų), Kauno miesto (95 paraiškos),
Marijampolės (65 paraiškos) ir Alytaus (31 paraiška) miestų savivaldybės.
Jei visi planuose esantys daugiabučiai bus renovuoti, tai iš viso renovacija palies apie 125 tūkst. butų, kuriuose gyvena apie 300 tūkst. gyventojų.
Po beveik metų pertraukos, antrąjį
šių metų ketvirtį, vėl padidėjo 7,1 proc.
statybos darbų apimtys. Įsisiūbuojanti būsto renovacija paskatins tolesnę
šio sektoriaus ir kitų verslo šakų plėtrą, nes kuriamos naujos darbo vietos,
generuojama daugiau pajamų, skirtų
paslaugoms bei prekėms.
Liepos mėnesį pasirašyta nauja finansavimo sutartis su Europos investicijų banku (EIB) – skirta 69 mln. Lt
bendrabučių renovacijai. Finansavimo
sąraše – universitetų, kolegijų, profesinių mokymo įstaigų 39 bendrabučiai.
Buvo paskelbti du ES struktūrinės
paramos lėšų kvietimai šilumos trasų
modernizavimui bendrai apie 70 mln.
Lt sumai. Šilumos trasų modernizavimo projektai bus įgyvendinti 31 savivaldybėje.
Iš mirties taško pajudinome Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (TE-3) modernizavimo projektą, apie kurį ne vienerius metus buvo
tik diskutuojama Vilniaus miesto savivaldybėje. Lapkritį pasirašytas ketinimų protokolas tarp UAB „Lietuvos
energija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės dėl elektrinės modernizavimo
projekto įgyvendinimo ją pritaikant
biokuro ir atliekų panaudojimui. Įgy-

G. Kirkilas ir EP Pirmininko pavaduotojas, socialistas Migelis Angelas Martinesas Martinesas Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos 50-ajame posėdyje (L COSAC).

Šiemet Lietuvos socialdemokratų partija jau dešimtą kartą organizuoja kalėdinę gerumo akciją „Šilumos
ir ramybės visiems!“. Akcijos metu bus paremti ir talentingi bei gerai besimokantys valstybinių universitetų studentai iš daugiavaikių šeimų. 2012 metais
LSDP skyrė vienkartinę stipendiją 28 studentams iš
14 aukštųjų mokyklų, 2013-aisiais – 44 studentams.
Iš viso bus paskatinta virš 300 studentų. Stipendijas
skiria socialdemokratai – Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento nariai.
Gruodžio 19 d. studentų apdovanojimo ceremonija
pirmą kartą vyks Lietuvos Respublikos Seime. Jaunuolius individualiai pasveikins Seimo ir Europos Parlamento nariai. Studentai taip pat susipažins su Seimo
istorija, apžiūrės veikiančias parodas.
„Socialdemokrato“ informacija

2012 m. surengtos šventės akimirkos
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Iš mirties taško
pajudinome Vilniaus
trečiosios termofikacinės
elektrinės (TE-3)
modernizavimo projektą.

Jau 10 metų remiame geriausius
studentus iš daugiavaikių šeimų
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Studentus sveikina Vytenis P. Andriukaitis
Dreamstime.com nuotr.

vendinus projektą, šiluma vilniečiams
nuo dabartinių kainų turėtų sumažėti
iki 30 proc., o gaminama elektra būtų
konkurencinga ir pardavinėjama rinkos kainomis, vartotojams nedidinant
elektros energijos tarifo.
Vyriausybė ir UAB „Lietuvos energija“ taip pat vykdo derybas su Kauno miesto savivaldybe dėl galimybės
įgyvendinti panašų projektą Kauno
mieste.
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos duomenimis,
2013–2014 m. šildymo sezoną centralizuotai tiekiamos šilumos kaina
visoje šalyje turėtų mažėti apie 7 ct/
kWh. Didžiausias kainos mažėjimas
numatomas Anykščiuose – 14 proc.
Vilniuje šildymas turėtų pigti apie 9
proc., Kaune – 14 proc., Plungėje – 13
proc. Santykinai mažas šilumos kainas kitą sezoną taip pat turės Utenos,
Plungės, Raseinių, Varėnos ir Radviliškio vartotojai.
Ar kitąmet žmonės gali tikėtis mažesnių sąskaitų už elektrą ir dujas?
Vyriausybė dar nuo šių metų pradžios sprendė, kaip 2014 m. atpiginti
elektros energiją vartotojams. Tačiau
dėl Baltijos šalių perdavimo sistemos
operatorių pasirašyto susitarimo, kuris buvo inicijuotas dar konservatorių
ir liberalų valdymo metu, buvo apribotos pigesnės elektros energijos iš trečiųjų šalių importo galimybės. Šiuo metu
situacija yra suvaldyta ir elektros kaina
rinkoje stabilizavosi. Tačiau siekiant ilgalaikės ir prognozuojamos situacijos
elektros rinkoje, reikia padaryti esminius pasirašytos Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių sutarties pakeitimus. Lietuvos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ rengia pasiūlymus, kaip koreguoti pasirašytus
susitarimus ir sudaryti sąlygas Lietuvos vartotojams gauti pigiausią elektros energiją iš įvairių šaltinių.

Kasdienio gyvenimo gerovės
rezultatai priklauso nuo
visų mūsų bendro darbo ir
pastangų.
Nelaukdami, kol bus pakoreguoti susitarimai, ieškojome būdų, kaip
kitais metais sumažinti elektros kainą. Ženklūs elektros kainų svyravimai rinkoje parodė, kad norint
lanksčiau reaguoti ir valdyti situaciją, būtina racionaliai planuoti vietinių elektros generavimo pajėgumų
darbą. Taigi numatėme keisti kogeneracinių elektrinių paramos principus, sudarant galimybę elektrinėms dirbti minimaliu apkrovimu
visą šildymo sezoną ir gaminti elektros energiją tuo metu, kai rinkoje
jos labiausia trūksta. Neplanuojama
uždaryti dabar veikiančių kogeneracinių elektrinių, nes efektyvios kogeneracijos plėtra yra mūsų Vyriausybės prioritetas. Tačiau remsime tik
efektyvius vietinius gamintojus ir
sudarysime sąlygas, kad jie būtų racionaliai išnaudojami, nedidinat šilumos kainos vartotojams.

lrv.lt (BFL / Vyginto Skaraičio) nuotr.

„ Struktūrinės reformos ir laimėjimai konkurencingumo srityje turėtų išlikti pagrindiniais Lietuvos augimo varikliais“, – sakė Vyriausybės vadovas A. Butkevičius, susitikęs
su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) prezidentu S. Chakrabarčiu

Ir patvirtinote elektros kvotas
termofikacinėms elektrinėms.
Kiek tai leis sumažinti elektros
kainą?
Lietuvos elektrinei kitais metais
bus skirta 900 mln. kilovatvalandžių viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kvota, o termofikacinėms elektrinėms – 700
mln. kWh. Dėl kvotų paskirstymo
elektros kilovatvalandės kaina galėtų mažėti iki 2 centų, tačiau galutines kainas patvirtins Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija.
Kas nulėmė, kad Lietuva pripažįstama patraukliausia šalimi investuotojams Vidurio ir Rytų Europos regione?
Seimui teikiame didelį įstatymų
paketą, kuris leis dar labiau gerinti aplinką verslui, skatinti investicijas. Darbo ir Civilinio kodeksų
pakeitimai sudarys palankesnes
sąlygas lankstesniems darbo santykiams, turėtų padaugėti kolektyvinių darbo sutarčių. Ministerijos
baigia peržiūrėti ūkinės komercinės
veiklos leidimų išdavimo tvarkas –
dalies jų bus atsisakoma arba išdavimo tvarka bus supaprastinta. Investuotojai palankiai įvertino nuo kitų
metų įsigaliosiantį Teritorijų planavimo įstatymą, kuris supaprastina
ir skaidrina daugelį procedūrų, beveik trečdaliu leidžia sutrumpinti planavimo dokumentų rengimą.
Toliau skatinama mokslo ir verslo integracija – inovatyvių ir aplinkai draugiškų produktų kūrimas.
Įsteigtas naujas biokuro BIOKOGEN klasteris, kuris vienija penkias įmones kartu su dviem mokslo ir studijų institucijomis.
Plėtojami slėnių projektai. Spalį įkastos statybų pradžios kapsulės Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro „Saulėtekio“
slėnyje ir Jungtinio inovatyvios medicinos centro „Santaros“ slėnyje.
Lapkričio 14 d. įkasta Jungtinio
gyvybės mokslų centro statybų pradžios kapsulė.
Patvirtintas Valstybinės studijų
bei MTEP (Mokslo, technologijų
ir eksperimentinės plėtros) programos 2013–2015 m. veiksmų planas,

kuriuo siekiama skatinti kuriamų
Mokslo slėnių plėtrą. Kuriama moderni infrastruktūra, rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai ir tyrėjai, sudaromos geros sąlygos mokslo
ir verslo bendradarbiavimui bei inovacijų diegimui šalies ūkyje.
Kokias problemas paveldėjo Jūsų vadovaujama Vyriausybė?
Vyriausybės įsipareigojimus dar
šiemet didinti darbo užmokestį ir
biudžeto finansines galimybes pakoregavo Konstitucinio Teismo nutarimas, įpareigojantis atstatyti buvusios Vyriausybės sumažintus atlyginimus valstybės tarnautojams
ir teisėjams, taip pat – politikams
valstybės pareigūnams, prokurorams. Tam iš viso numatyta beveik
250 mln. litų.
Sunkmečiu vykusi darbingiausio
amžiaus žmonių emigracija tampa rimta problema verslui. Investuotojai kvalifikuotos darbo jėgos
stygių mini kaip rimtą problemą.
Mūsų tikslas – sugrąžinti į Lietuvą
žmones ir suvaržyti šešėlinę darbo rinką, atsigavusią ir suklestėjusią sunkmečiu. Šiemet per devynis
mėnesius buvo registruota apie 240
tūkst. laisvų darbo vietų, tačiau kartu išlieka palyginti dar aukštas nedarbo lygis (9,9 proc.). Galime pasidžiaugti pozityvia tendencija, kad
darbo jėgos paklausa artėja prie pasiūlos balanso.
2014–2020 m. numatoma skirti apie 1 mlrd. Lt gyvulininkystės
ūkiui gaivinti. Susiklosčius nepalankioms ekonominėms sąlygoms ir ilgai neskyrus gyvulininkystei dėmesio, daugiau darbo sąnaudų reikalaujantis šis tradicinis žemės ūkio verslas „traukiasi“ prie kritinės ribos.
Tai turi neigiamą įtaką ne tik Lietuvos konkurencingumui, bet ir darbo
vietoms kaime, socialinės atskirties
didėjimui bei migracijai iš regionų.
Kasdienio gyvenimo gerovės rezultatai priklauso nuo visų mūsų
bendro darbo ir pastangų. Tik po
ilgų dalykiškų diskusijų, atsakingų
Vyriausybės sprendimų įvairiose srityse pateisinsime Lietuvos žmonių
lūkesčius gyventi oriai ir be nerimo
dėl ateities.
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
Naujųjų metų, mieli bičiuliai!
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Pokalbiai

Zigmantas P. Balčytis:

socialdemokratas

Pokalbis

„Iššūkiai atveda prie pergalių“
Kornelija Petravičienė

Zigmantas Povilas Balčytis, Lietuvos socialdemokratų partijos
pirmininko pavaduotojas, lapkritį šventė 60 metų jubiliejų. Pokalbis su Z. P. Balčyčiu – kelionė iš Žemaitkiemio į Vilnių, nuo vaikystės
iki didžiosios politikos.
Kodėl dažnai tenka girdėti į Jus
kreipiantis Povilu, nors oficialus vardas tik vienas – Zigmantas?
Išties visuose dokumentuose buvau
ir esu Zigmantas. Tiesa ir tai, kad gyvenime giminės, artimieji, draugai mane dažnai vadina Povilu. Būdamas vaikas nekreipiau į tai dėmesio: Povilas
– gražus vardas. Tik vėliau, paaugęs,
paklausiau mamos: kodėl – Povilas,
jei ir krikštytas, ir gimimo liudijime –
Zigmantas?
Nutiko tai per mano krikštynas, kurios kaime tuomet būdavo didelė šventė. Kitą rytą atsikėlusi mano krikšto
mama prisipažino visą naktį negalėjusi
sumerkti akių, o jei tik užsimerkia – sapnuoja mažą berniuką, kuris vis tampo
už skverno ir prašo jį vadinti Poviliuku.
Ir nuo tos dienos visi – mano tėvai,
artimieji, net mokytojai mokykloje –
vadino mane Povilu. Tuo vardu vadinamas sulaukiau ir šešiasdešimtmečio.
Ar Jūsų vaikystė prabėgo kaime?
Taip, esu kaimo vaikas. Gimiau Juodžių kaime, o visa vaikystė prabėgo taip
pat Šilutės rajone – Žemaitkiemyje,
kur baigiau aštuonmetę mokyklą. Tėvai buvo rūpestingi, vertėsi ūkiškai ir
sunkiai dirbo. Puikiai supratau, kad
mano didžiausia pareiga – gerai mokytis, bet buvau ir tas, kurio kišenėse
beveik visada buvo galima rasti parako ar šovinių.
Paaugę – septintokai, aštuntokai –
kiekvieną vasarą dirbdavome prie šieno agregatų. Uždirbdavome nemažai
– po 140 rublių per mėnesį. Darbas
buvo sunkus, bet įdomus, nes dirbau
su būriu draugų. Augau kaip ir visi
kaimo vaikai.

Gimiau Juodžių kaime,
o visa vaikystė prabėgo
taip pat Šilutės rajone –
Žemaitkiemyje.
Augote kaip visi – su paraku ir šoviniais kišenėse?
Netoli Žemaitkiemio, prie Usėnų,
per Antrąjį pasaulinį karą vyko didžiuliai, siaubingi mūšiai. Apie juos girdėjome daug šiurpių pasakojimų. Augome
buvusių mūšių vietose. Mums, berniukams, tos vietos rūpėjo.
12 berniukų – mano draugų, pažįstamų, du klasiokai – susisprogdino su
aviacine bomba. Tėvai, sužinoję, kad ir
aš ten turėjau būti, gerokai įkrėtė man
į kailį. Už paraką kišenėse, už šovinius.
Buvau 6–7 klasės mokinys.
Ir dabar Usėnuose stovi paminklas
12 žuvusių vaikų. Nuo šešerių metų ir
vyresnių. Dažnai juos atsimenu. Didžiulė nelaimė, visam gyvenimui palikusi randą.

Iki Vilniaus dar buvo tolimas
kelias.
Iš Žemaitkiemio išvažiavau mokytis į Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą. Sustiprinta matematika. Šviesūs prisiminimai. Mokydamasis šioje mokykloje
kartu su klasės draugais baigiau ir respublikinę neakivaizdinę jaunųjų matematikų mokyklą. Vilniaus universiteto
rektorius profesorius Jonas Kubilius siūlė mums rinktis taikomąją matematiką.
Bet mane paviliojo ekonominės kibernetikos specialybė.
Universitete pradėjau mokytis iškart
po vidurinės – 1971-aisiais. Ir nuo to laiko gyvenu Vilniuje.
Įstojęs į universitetą, bendrabučio negavau, o pinigų stigo. Mes, keturi klasiokai, iš pradžių gyvenome nešildomame
kambaryje viename iš Medžiotojų gatvės
namų. Tokioj verandoj.
Vilniuje neturėjau nei pažįstamų, nei
draugų. Viską reikėjo pasiekti savo jėgomis. Teko ir vagonus krauti. Mokytis sekėsi gerai, aktyviai dalyvavau visuomeninėje veikloje. Likimas: dabar gyvenu
name, gal per 200 metrų nuo to savo pirmojo, šalto studentiško kambario.
Sakoma, kad kiekvienam žmogui
pravartu parašyti savo gyvenimo scenarijų ir jo laikytis. Ar Jūs tokį scenarijų turite?
Geriausią gyvenimo scenarijų padiktuoja pats gyvenimas. Svarbu turėti aiškius tikslus, tobulėti ir mokytis iš savo
bei kitų žmonių klaidų. Tik iššūkiai atveda prie pergalių, prie gerų rezultatų. O
man kiekvienas darbas, kiekvienas gyvenimo etapas buvo iššūkis.
Po universiteto pradėjau dirbti Maisto pramonės ministerijos projektavimo
konstravimo biure. Dirbau Komjaunimo centro komitete, nors ir nebuvau partinis. Vėliau – Nacionalinė filharmonija,
direktoriaus pavaduotojas. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų reikalų valdyba. Ten, pradirbęs vos pusmetį, slaptai
balsuojant buvau darbuotojų išrinktas
valdytoju (vyko pertvarka, darbuotojai
patys rinkosi savo vadovus).
Ir ateityje gyvenimas parodė, kad kai
balsuoja žmonės, man rinkimai būna
sėkmingi.
Visi mano darbai buvo susiję su ekonomika, finansais, materialiniu aprūpinimu. Per tragiškus Sausio įvykius mes,
profsąjungų vadovai, dirbome dabartiniame Seimo 3-iųjų rūmų pastate. Buvau atsakingas už šių rūmų materialinį
ir finansinį aprūpinimą. Pastatą palikdavome tik naktį – pagal Aukščiausiosios Tarybos gynybai vadovavusių kariškių įsakymą.
Ko išmokė darbas privačiame versle?
Kai mane pakvietė vadovauti Asfaltobetono gamyklai Vilniuje, gamyklai grėsė bankrotas. Privatizuojamos gamyklos
ateitimi nebetikėjo net patys darbuotojai, todėl ir nesiekė įsigyti gamyklos akcijų. Po kelerių metų gamykla tapo viena pažangiausių Lietuvoje.
Privatus verslas išmokė ne tik siekti rezultatų, bet ir leido aiškiai pajusti,
kaip greitai bėga laikas, kai reikia mokėti darbuotojams atlyginimus, mokesčius
valstybei. Privačiame versle reikia ne tik
ką nors pagaminti, pastatyti, bet ir sugebėti parduoti, neprarasti savo pirkėjų ir
rinkos. Suvokiau, kokia didelė privataus
verslo atsakomybė, nes esi atsakingas ne
tik už dešimtis ir šimtus darbuotojų, bet
ir už tų darbuotojų šeimas.

socialdemokratas

Tik kalbantis atsiras daugiau
savitarpio supratimo
Justas Vincas Paleckis
Europos Parlamento narys

Jau dešimt metų dirbu Europos
Parlamento delegacijoje ryšiams su
Rusija. Su kolegomis iš Rusijos Dūmos ir Federalinio susirinkimo susitinkame keturis kartus per metus –
du kartus Rusijoje ir du kartus Briuselyje arba Strasbūre.
Neseniai vėl lankėmės Maskvoje. Vizitas prasidėjo susitikimu Europos Sąjungos delegatūroje. Ypač
malonu matyti naująjį šios įstaigos
vadovą ambasadorių Vygaudą Ušacką, tik prieš pusantro mėnesio įteikusį įgaliojamuosius raštus Rusijos
prezidentui. Ši pareigybė šalia ambasadorių postų Vašingtone ir PeZigmantas P. Balčytis Gegužės 1-osios šventėje...

Privataus verslo pamokos pravertė dirbant politiko darbą, einant susisiekimo, finansų ministrų pareigas.
Kiek metų aktyviai veikiate politikoje?
1994 metais buvau išrinktas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Iškart buvau pakviestas dirbti į kuriamos Vilniaus apskrities administraciją.
2000-aisiais laimėjau rinkimus į
Seimą vienmandatėje Šilalės-Šilutės
rinkimų apygardoje. Šios apygardos
rinkėjai pareiškė man pasitikėjimą
ir per 2004, 2008 metų rinkimus.
Jus myli ir gerbia Šilutės, Šilalės
rajono gyventojai. Esate įvertintas
„Sidabrine nendre“, „Metų geradario“ nominacijos „Auksinio liūto“
ženklu, apdovanojimu „Padėkos lašai“ už nuoširdžią, nuoseklią paramą bei meilę Šilalės ir Šilutės krašto
žmonėms. Už ką Jus myli Jūsų gimtojo krašto žmonės?
Nuoširdžiai dirbk, rūpinkis, ir tave išgirs, supras bei tau atsilygins tuo
pačiu. Nuolat jaučiu didžiulį dėkingumą gimtojo krašto žmonėms. Rūpinuosi, kad mano kraštas klestėtų
ir ateityje būtų perspektyvus. Ir visuomet stengiuosi žmones suprasti.
Mažų problemų žmonėms nebūna.

Visuomet stengiuosi
žmones suprasti. Mažų
problemų žmonėms
nebūna.
Kiekvieno politiko gyvenime būna sunkių akimirkų.
2007-aisiais savo noru atsistatydinote iš finansų ministro pareigų dėl bylos, kurioje figūravo
Jūsų sūnaus pavardė.
Kaip tėvas sunkiai išgyvenau šį
laikotarpį. Man svarbi mano šei-

ma. Kaip politikas tuomet, iškart
tą pačią dieną, sulaukęs sūnų išteisinančio teismo sprendimo, atsistatydinau iš ministro pareigų. Šį sprendimą priėmiau atsižvelgdamas į savo sąžinę ir įsitikinimus. Norėjau išvaduoti šeimą nuo tvyrojusios įtampos. Nebenorėjau tolimesnių spekuliacijų šia tema.
Ir kaip politikas, ir kaip tėvas privalėjau žengti tokį žingsnį. Supratau, kad tėvas ir politikas, nepriklausomai nuo aplinkybių ir pareigų, turi būti šalia. Tėvai, kuriems rūpi vaikų gyvenimas, mane supras.
Tai buvo mano gyvenimo lūžio
taškas. Kitaip pradėjau žiūrėti į gyvenimą, iš naujo įvertinau save, gyvenimo vertybes. Atlikau visapusišką savo gyvenimo reviziją, tapau stipresnis, atlaidesnis ir net, sakyčiau,
geresnis.
Esu dėkingas savo žmonai Severinai, kuri visą gyvenimą patarė man,
palaikė. Dėkingas jai už supratimą,
sugebėjimą suderinti nuomones,
veiksmus, sprendimus. Ypač sunkiais gyvenimo laikotarpiais.
Kas nulėmė Jūsų siekį tapti partijos kandidatu prezidento rinkimuose?
Prezidento rinkimai svarbūs mūsų partijai. Tikiu, kad mūsų partijos
kandidatas gali laimėti rinkimus.
Kol kas partijos skyriai mane iškėlė kaip vieną iš partijos kandidatų prezidento rinkimuose. Sutikau,
nes jaučiu partijos narių palaikymą.
Turiu sukaupęs didžiulę patirtį, kuri
gali būti naudinga visiems Lietuvos
žmonėms. Puikiai žinau, kaip turi dirbti Vyriausybė, Seimas, kokie
yra Europos Sąjungos mechanizmai
ir kaip jie veikia.
Jūs jau 5 metus dirbate Europos
Parlamente, Lietuvą matote ir iš
šalies, puikiai ją žinote ir iš vidaus.
Ką Jūs, kaip galbūt būsimas kandidatas į prezidentus, norėtumėte
Lietuvoje pakeisti?
Žinau, ko noriu. Žinau, ką daryti, bet šiandien, kai dar nesu kandidatas, būtų nekorektiška dėstyti

konkrečią savo rinkimų programą,
Kas kelia rūpestį? Lietuva beveik
visose pozicijose, kurios susijusios su
skurdu, socialine nelygybe, yra tarp
Europos Sąjungos valstybių, kuriose
padėtis bloga arba labai bloga.
Skirtumas tarp mažiausiai ir daugiausiai pajamų gaunančių žmonių
Lietuvoje yra 7–8 kartai. Iš visų Europos Sąjungos valstybių Lietuvoje
šis skirtumas didžiausias. Vien tokia
pajamų nelygybė gali lemti socialinę
įtampą. Ypač, jei ta įtampa nuolat sąmoningai ar nesąmoningai paskatinama neatsakingais valdžios atstovų
sprendimais, visuomenės sluoksnių
tarpusavio kiršinimu.
Šiandien akivaizdžiai matome,
kad neteisingi sprendimai, kurie buvo priimti praeityje, supriešino žmones. Dabar reikia keisti ne tik šiuos
sprendimus, bet ir ieškoti būdų, kaip
sutelkti, suvienyti visuomenę, kaip
greičiau atstatyti nusavintas pensijas ir atlyginimus. Atstatyti visiems
vienodai teisingai.
Reikia kuo skubiau įgyvendinti energetikos projektus. Per dvidešimt metų mūsų valstybė neįgyvendino nė vieno didžiulio strateginio
projekto nei energetikos, nei transporto srityse, kurie leistų valstybei
uždirbti papildomų pajamų. Bus pinigų – didės pensijos ir atlyginimai.
Jei nekursime naujos politinės
kultūros, naujo valstybės valdymo,
paremto suderintais bendrais tikslais, o ne nuolatinėmis politinėmis
peštynėmis, nebus ir stiprios ekonomikos, nebūsime konkurencingi. Vis mažiau gaminsime ir uždirbsime. Jau ir šiandien Lietuva susiduria su vis stiprėjančiu konkurenciniu
spaudimu ir pačioje ES, ir už jos ribų.
Ar galime sau leisti prabangą neturėti vieningos užsienio politikos,
energetinės politikos, socialinės politikos, paremtų ilgalaikiais susitarimais tarp visų valdžios grandžių ir
institucijų? Be baksnojimų pirštais
vieni į kitus, be tuščio politikavimo
prieš rinkimus ir po jų. Norisi, kad
valstybę valdytų ne gandai, o objektyvus įvykių vertinimas, realūs
veiksmai ir rezultatai.

Vilnius-Briuselis-Strasbūras

kine įeina į svarbiausių ES atstovybių trejetuką. Iki šiol ES delegatūrai Maskvoje vadovaudavo didžiųjų valstybių atstovai. Ir štai netikėtai konkursą šiam atsakingam darbui laimėjo jaunas, bet nemažą patyrimą turintis lietuvis. Kiek teko
pastebėti per tas dienas Maskvoje,
ambasadorius V. Ušackas jau spėjo
užmegzti nemaža pažinčių, užsirekomenduoti kaip energingas ir gerai
pažįstantis Rusiją diplomatas. Jam
teks vadovauti reguliariems visų 28
ES šalių ambasadorių Maskvoje susitikimams. Tikiuosi, kad jo kadencija Rusijoje (paprastai 3–5 metai)
bus naudinga visai ES, o ir Lietuvai.
Naujasis ES ambasadorius supažindino mūsų delegaciją su padėtimi
šalyje. Ir Rusijos, ir Vakarų žiniasklaidos pranešimai, sakė V. Ušackas,
neatspindi dvišalių santykių lygio ir
intensyvumo. Tiesa, kai kurias problemas ES ir Rusija vertina skirtingai. Atsirado įtampa dėl Rytų partnerystės. Vieni Rusijos elito atstovai į artėjantį aukščiausio lygio susi-

tikimą Vilniuje reaguoja emocingai,
kiti – ramiau.
Susitikimuose su Rusijos parlamentarais šį kartą svarstėme energetikos problemas. Rusijos Dūmos vicepirmininkas S. Železniakas ir kiti deputatai teigė, kad Rusija siekia
tapti patikima naftos ir dujų tiekėja
į ES, tačiau esą ne visada sulaukia ES
šalių supratimo. Rusija esą turi pasirinkimą, gali persiorientuoti į Rytus
(Kinija, Indija, Japonija), ta kryptimi jau tiesiami vamzdžiai.
„Jei ne mes, tai kas teiks šilumą
Europai?“, – klausė Rusijos deputatai. Energetikos ministro pavaduotojas A. Janovskis kalbėjo apie pasiūlymus sujungti Rusijos ir Vakarų
energetines sistemas, į kuriuos Maskva nesulaukianti atsakymo.
Atskirai buvo minėtos Baltijos
valstybės. Jos esą atakuoja Rusijos
dujų koncerną „Gazprom“ nepagalvodamos, kokia situacija susidarytų,
jei jo nebūtų. Šios kompanijos tarptautinio verslo departamento direktoriaus pavaduotojas teigė: iš mūsų

Ar mūsų žmonės –
socialinių išmokų turistai?
Vilija Blinkevičiūtė

Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Galimybės laisvai keliauti, mokytis, dirbti bei gyventi bet kurioje šalyje – vienos patraukliausių Europos Sąjungos vertybių. Juolab, kad judėdami Europos
Sąjungos piliečiai išsaugo teisę ir į socialinę apsaugą –
įvairias išmokas, pensijas, pašalpas.
Senosiose Europos Sąjungos valstybėse vis dar gajus nuogąstavimas, jog imigrantų antplūdis silpnina
šalių socialinės apsaugos sistemas, t. y. atvykėliai nori
ne tiek dirbti, kiek gauti dosnesnių socialinių išmokų
bei sveikatos apsaugos paslaugų. Šia tema buvo daug
diskutuojama, kai senosios narės sprendė, kada atverti savo darbo rinkas naujai įstojusioms šalims. Kitąmet švęsime dešimtmetį, kai Europos Sąjungos šeima pasipildė dešimtimi naujų narių, o diskusijos dėl
vadinamo socialinių išmokų turizmo vis dar vyksta.
Europos Komisija paskelbė studiją, kuri įrodė, jog
tokie nuogąstavimai yra nepagrįsti. Ekspertai įvertino,
kaip per pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungoje vyko
migracijos procesai ir kaip juose dalyvavo ekonomiškai neaktyvūs piliečiai. Vyraujanti migracijos kryptis lieka iš Rytų į Vakarus, nors sparčiai plečiasi Pietų
– Šiaurės kryptis. Sumažėjo migracijos srautai į Ispaniją ir Airiją, padidėjo į Vokietiją, Austriją ir Daniją.
Paaiškėjo, jog Europos Sąjungos vidinės migracijos variklis buvo ir yra darbo paieška. Beveik 70 proc.
imigrantų iš Europos Sąjungos šalių dirba arba ieško
darbo. Dirba dažniausiai jauno ar vidutinio amžiaus
žmonės, kurie rečiau nei vietiniai gyventojai naudojasi sveikatos apsaugos paslaugomis. Žinoma, ieškantys
darbo turi teisę gauti nedarbo išmokas ir darbo biržų
paslaugas, tačiau anksčiau ar vėliau jie grįžta į darbo
rinką toje pačioje šalyje. Dirbantieji moka mokesčius
tai šaliai, kurioje dirba, ir tuo prisideda prie nacionalinių socialinės apsaugos sistemų išlaikymo.

Kokie imigrantai brangiausiai „kainuoja“ socialinei
apsaugai? Atmeskime 6 proc. studentų, kurie yra jauni ir paprastai gauna stipendijas. Jie tikrai vyksta svetur ne pasipelnyti iš socialinių išmokų. Gali atrodyti
keista, bet net 14 proc. imigranų yra pensininkai. Vyraujantys jų judėjimo motyvai yra pigesni gyvenimo
kaštai bei palankesnės gamtinės sąlygos. Vyraujanti
migracijos kryptis yra iš Šiaurės į Pietus ir tokia migracija nėra būdinga naujai įstojusioms šalims. Pensijas jiems moka tos šalys, kuriose jie mokėjo socialinio
draudimo įmokas. Žinoma, vyresnio amžiaus žmonėms rekia daugiau sveikatos ir socialinės apsaugos
paslaugų. Ir tik 12 proc. imigrantų neieško darbo dėl
įsipareigojimų šeimai ar kitų priežasčių.
Ekonomiškai neakty vūs Europos Sąjungos imigrantai vidutiniškai sudaro tik labai mažą
(0,7–1 proc.) gyventojų dalį. Vidinė Europos Sąjungos migracija per dešimtmetį išaugo dvigubai, o neaktyvių gyventojų – tik 30 proc. Imigrantų ekonominis aktyvumas yra didesnis nei vietinių gyventojų. Jis nesumažėjo net ekonominės krizės sąlygomis,
kai augo nedarbas.
Tad ir mūsų Lietuvos žmonės vyksta svetur ieškodami geresnio darbo, didesnių atlyginimų, norėdami
įgyti tarptautinės darbo patirties, o ne dėl siekio pasinaudoti kitų šalių socialinės apsaugos sistemomis. Atliktos studijos rezultatai parodė, kad iš kitų Europos
Sąjungos šalių atvykę piliečiai daugiau prisideda prie
priimančios šalies biudžeto, mokėdami mokesčius ir
įmokas socialinei apsaugai, nei ta socialine apsauga
iš tiesų pasinaudoja. Todėl negaliu pritarti Jungtinės
Karalystės premjero Davido Camerono žodžiams, kad
lietuviai šioje šalyje užima britų darbo vietas. Jie tikrai
intensyviai prisideda prie šios šalies gerovės, nes dirba daug ir sunkiai, o taip norėtųsi, kad dirbtų čia, savo gimtajame krašte....
Svarstant minėtą studiją, pasiūliau komisarui Laszlo
Andorui įvertinti ir tai, kaip emigracija įtakoja šalių,
iš kurių išvyksta daug darbingų gyventojų, socialinės
apsaugos sistemų tvarumą. Tokios analizės iki šiol atlikta nebuvo, o ji būtų labai naudinga šalims, iš kurių
emigracija yra didelė. Juk kuomet mažėja mokesčių
mokėtojų, nemažėja tų, kuriems reikia socialinės ir
sveikatos apsaugos paslaugų – neįgaliųjų, slaugomų
ligonių, pensininkų, vienišų tėvų... Kaip parodė studija, šie žmonės nėra linkę emigruoti. Jų problemas
reikia spręsti savoje šalyje.

atemė nuosavybę, mus verčia trauktis iš Lietuvos.
Rusijos atstovai tvirtino, kad septynios ES šalys, tarp jų Prancūzija ir
Didžioji Britanija, dar neįgyvendino
ES antrojo energetikos paketo. Tuo
tarpu Lietuva ne tik pirmoji dar A.
Kubiliaus vyriausybės laikais ėmėsi trečiojo paketo, bet ir pasirinko
kiečiausias jo įgyvendinimo sąlygas.
Vienas iš kolegų kuluaruose prisiminė rusišką patarlę: „Začem poperiok
batki v peklo lezt“ („Kam anksčiau
už tėtušį peklon lįsti“).
Savo ruožtu pateikėme Rusijai nemaža pretenzijų – ir dėl „Gazprom“
nustatytų kainų, ypač nepalankių
Lietuvai, ir dėl naftotiekių, staiga
sugedusių dėl politinių priežasčių, ir
dėl siekio skaldyti ES šalis. Sakėme,
kad kolegos iš Rusijos daug kalbėjo apie naftos ir dujų išgavimo pajėgumų didinimą. Tačiau kaip sprendžiami energijos taupymo, energetinio efektyvumo didinimo, atsinaujinančių šaltinių dalies augimo
klausimai? Būtent šios kryptys yra
ES energetikos politikos prioritetai. Tik vienas iš Rusijos kolegų pripažino: nepaisant gerų norų ir planų Rusija šiose srityse smarkiai at-
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silieka. Jei neskaičiuotume didelių
hidroelektrinių, iš atsinaujinančių
šaltinių Rusijoje gaminamas tik 1
proc. visos energijos.
Skirtingai kalbėjome ir dėl klimato kaitos. ES dar prieš šešerius metus paskelbė, kad žmogaus veiklos
sukelti klimato pokyčiai tampa didžiausia grėsme žmonijai. Dalis Rusijos parlamentarų pripažino šio pažiūrio pagrįstumą. Račiau dauguma
linkusi vertinti šį pavojų kaip dirbtinai išpūstą. Esą pasvėrus pliusus ir
minusus, Rusija iš klimato šiltėjimo
daugiau išloštų. Svarbiausia, kad aptirpus Arkties ledynams atsidarytų
Šiaurės jūrų kelias iš Europos į Aziją.
Energetika – jautri ES ir Rusijos
santykių tema. Diskusijos Maskvoje dar kartą parodė, kad kalbėtis reikia. Ne viską čia papasakojau, bet ir
šį kartą po pasiginčijimų konstatuota: tik kalbantis galime geriau suprasti vieni kitus.

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Ignalinos AE uždarymo
finansavimas tęsis ir po
2020-ųjų
Zigmantas P. Balčytis

Europos Parlamento narys,
lsdp pirmininko pavaduotojas

Europos Parlamentas priėmė svarbų Lietuvai sprendimą: Ignalinos
atominės elektrinės (AE) finansavimas bus tęsiamas ir po 2020-ųjų
– iki planuojamos atominės jėgainės uždarymo pabaigos 2029-aisiais.
Lietuvai, priešingai nei Bulgarijai
ir Slovakijai, kuriose taip pat vyksta
atominių jėgainių uždarymas, numatyta išimtis: Ignalinos atominės
elektrinės uždarymo finansavimo
teisiniu pagrindu bus laikoma ne
Euratomo sutartis, o Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4
protokolas.
Lietuvos stojimo į ES sutartyje
Ignalinos AE uždarymo finansavimas nedviprasmiškai numatytas
iki atominės elektrinės uždarymo
pabaigos. Sutartyje nenustatytas finansinės paramos nutraukimo terminas, pažymima, kad jėgainės uždarymas yra nepakeliama našta mūsų valstybei.
Džiugu, kad Lietuvai priimtas palankus sprendimas.
2009-aisiais, kai kartu su kolegomis Europos Parlamente pradėjau kelti klausimą dėl Ignalinos AE
uždarymo finansavimo, tikinčiųjų, kad pavyks pasiekti teigiamą rezultatą, buvo nedaug. Pavojus, kad
finansavimas bus nutrauktas, buvo realus.

Europos Parlamente ne kartą
skambėjo siūlymai nutraukti Ignalinos AE uždarymo finansavimą
po 2017-ųjų. Žadėta skirti dar 230
milijonų eurų ir nutraukti Europos
Sąjungos paramą.
Toks nepalankus sprendimas
Lietuvai būtų kainavęs ne vieną
milijardą litų.
2012-ųjų liepą Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto nariai lankėsi Ignalinos AE. Delegacija siekė įvertinti, kaip panaudojamos Europos Sąjungos Ignalinos AE uždarymui skiriamos lėšos.
Delegacija nenustatė, kad lėšos naudojamos netinkamai, tačiau pasiūlė
sustabdyti tolimesnį Ignalinos AE
uždarymo finansavimą, kol nebus
išspręstas konfliktas su vienu pagrindinių uždarymo darbų rangovų – kompanija „Nukem“.
Praėjusį gruodį Ignalinos jėgainės uždarymo Donorų konferencija sustabdė finansavimą. Finansavimas atnaujintas tik šių metų vasarą, kai jėgainės uždarymo rangovė Rusijos kapitalo Vokietijos bendrovė „Nukem“ pateikė kuro konteinerių tinkamumą pagrindžiančius dokumentus.
Gera žinia ir tai, kad Ignalinos
AE uždarymui finansuoti 2014–
2020 metų laikotarpiu bus skirta daugiau kaip 450 milijonų eurų
(daugiau kaip 1,5 milijardo litų).
Dar apie milijardas litų persikels iš
2007–2013 metų finansinės perspektyvos, nes šios lėšos nebuvo laiku įsisavintos.
Lėšų Ignalinos AE uždarymui
pavyko iškovoti. Dabar belieka užtikrinti, kad uždarymo darbai nevėluos, o milijardai bus tinkamai
naudojami.
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Kokių „dramblių“ Andrius Kubilius
nepastebėjo Švedijoje?
Giedrė Purvaneckienė,
LR Seimo narė

Pamačiusi Andriaus Kubiliaus
straipsnį apie Švediją ir kitas Šiaurės
šalis „Neapleidžia svajonė gyventi Lietuvoje, kuri būtų tokia pat sėkminga
kaip Švedija“ (Delfi, 2013-11-16), labai
susidomėjau. Pasirodo, mūsų svajonės
sutampa. Bet skaitant straipsnį, pasidarė graudu. Pasirodo, Švedijoje mes pastebime skirtingus dalykus.
Kodėl mano svajonė yra gyventi tokioje Lietuvoje, kaip Švedija ir kitos
Šiaurės šalys? Ne tik todėl, kad daugumos šių šalių ekonomika klesti, bet,
svarbiausia, dėl to, kad Švedijoje gera
gyventi absoliučiai daugumai žmonių, o ne tik turtingiesiems. Dėl to,
kad Šiaurės šalyse nėra susipriešinimo tarp vyrų ir moterų, kad šeimose labai mažai smurto, kad visi vaikai
turi vienodas galimybes ir t. t. Viso to
A. Kubiliaus straipsnyje aš neradau.
Kaip ir neradau pagrindinių dalykų,
kurie Švediją ir kitas Šiaurės šalis pavertė klestinčiomis valstybėmis. Kur
„skandinaviškojo“ modelio esmė? Nepretenduoju į gilią šio modelio analizę,
tačiau norėčiau priminti keletą esminių dalykų, kurių tikriausiai nepastebėjo A. Kubilius.
Visų pirma, Švedijos gerovės valstybės modelis susiformavo, kai Švediją
apie 50 metų valdė socialdemokratai.
Ir dabar, nepriklausomai nuo valdančiųjų politinės krypties, tas modelis iš

esmės nekinta. Neveltui Švedijos (ir kitų Šiaurės šalių) dešinieji yra kairesni
už daugelį Lietuvos „kairiųjų“.
Kodėl Švedijoje gera gyventi visiems?
Atsakymas daugiau nei trivialus – todėl, kad Švedijoje vienas iš didžiausių
pajamų perskirstymas. Pagrindinis to
perskirstymo elementas – progresiniai
mokesčiai. Ir progresinių mokesčių jokia valdžia ten neatšaukė. Tuo tarpu
Lietuvoje progresiniais mokesčiais beveik visą Nepriklausomybės laikotarpį
esame gąsdinami, kaip didžiausiu baubu. Kai užėjo neoliberalizmo banga,
kai įtakingiausiu ekspertu tapo (ideologinis, o ne mokslinis) Laisvosios rinkos
institutas, didžioji dalis politikų pradėjo atkartoti jų šabloninius šūkius. Visų
pirma, žinoma, liberalai, prie jų prisijungė ir konservatoriai (ypač vadinamas neoliberalusis Kubiliaus flangas),
dalis socialdemokratų taip pat pasidavė
šiai madai. Mus, tuos socialdemokratus, kurie vis rodė į Švediją, gynė progresinius mokesčius ir siūlė juos įvesti
mažinant pajamų mokestį, išvadindavo visaip – dinozaurais, XIX a. politiniais veikėjais ir pan. Tai kaip suprasti dabar? Gal A. Kubilius susiprato ir
pritaria valstybės modeliui su dideliais
ir progresiniais mokesčiais? Valstybei,
kuri per biudžetą pajamas perskirsto
taip, kad pakanka visoms socialinėms
programoms, nemokamam švietimui
ir medicinai? Kur dėl sėkmingų (pakankamai finansuojamų) socialinių
programų beveik nėra net santykinio
skurdo? Jei taip, sveikinčiau gerbiamą
opozicijos lyderį ir tikėčiausi paramos,
kai bus svarstomos mūsų užregistruotos įstatymų pataisos, įtvirtinančios
progresinius mokesčius.
Jei dėl progresinių mokesčių palaikymo dar galėtų būti vilties (o gal iš tiesų pamatė ir suprato?), tai kito „skandinaviškojo“ modelio ramsčio – ly-
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čių lygybės – A. Kubilius nepastebėjo.
Man, kaip ir opozicijos lyderiui, smagu nugrimzti į atsiminimus. Maždaug
prieš dešimt metų teko dalyvauti Šiaurės Tarybos posėdyje. Tuo metu Švedija
pirmininkavo Šiaurės Ministrų Tarybai, tuometinis Švedijos Ministras Pirmininkas (socialdemokratas) Goranas
Perssonas atsakinėjo į Šiaurės šalių parlamentarų klausimus. Vienas Danijos
parlamentaras paklausė Ministro Pirmininko, kas skatina Švedijos ekonomikos sparčiausią plėtrą pasaulyje (tuo
metu kaip tik viena iš pasaulinių reitingų agentūrų buvo paskelbusi, kad Švedija pirmauja pasaulyje pagal ekonomikos raidos tempus), nors visur skleidžiami gandai, kad Švedija dėl didelių mokesčių žlunga. Kaip manote, ką atsakė
Švedijos Ministras pirmininkas? Ogi
štai ką – „Švedija turi privalumą prieš
kitas šalis, nes mes lygiai panaudojame
abiejų lyčių ekonominį ir intelektinį potencialą“. Štai kur glūdi Švedijos sėkmės
laidas pagal pačius švedus.

Švedijoje lygiai
panaudojamas abiejų
lyčių ekonominis ir
intelektinis potencialas
O iš požiūrio į lyčių lygybę išplaukia ir kita politika: ir darbo, ir ypač šeimos. Šeimos politika Šiaurės šalyse šiek
tiek skiriasi, tačiau pagrindas vienas –
lyčių lygybė. Ir tos politikos rezultatai
sėkmingi – didžiausias gimstamumas
Europoje. Tuo įsitikinti galėjo ir pats A.
Kubilius, maždaug prieš mėnesį dalyvavęs pažangos forumo „Gerovės valstybės modelis – šiaurietiška patirtis ir
perspektyvos Lietuvoje“ renginyje-diskusijoje „Šeimos politika gerovės visuomenės modelyje“. Dalyvavo, bet ar išgirdo? Nes Šiaurės šalyse šeimos politika
yra priešinga Lietuvos konservatorių

idėjoms. Ne tik dėl to, kad lyčių lygybė
– šeimos politikos pagrindas, bet ir dėl
to, kad šeimos gyvenimo kokybės rodikliu nėra sudaryta ar nesudaryta santuoka, bet pagarbūs santykiai, smurto
nebuvimas, abu dirbantys tėvai ir lankantys nuo mažumės darželius vaikai,
kuo vienodesnis tėvo ir motinos dalyvavimas vaikų priežiūroje. Štai šiame renginyje išgirdome, kad vaiko priežiūros
atostogų „privaloma“ (kitaip ta atostogų dalis dingsta) tėvo dalis Norvegijoje
jau pasiekė 14 savaičių! O Danijoje 90
% vienerių metų vaikų jau lanko darželius. Ką bekalbėti apie tai, kad Švedijoje,
Norvegijoje ir Danijoje įteisintos tos pačios lyties asmenų santuokos. Beje, noriu priminti, kad šių šalių gyventojai –
taip pat krikščionys (bet ne katalikai).
O Norvegijoje vienos lyties poros sutuokiamos ir bažnyčioje.
Nesinorėtų nusismulkinti iki personalijų, bet Kubilius nurodo ir vedlius,
kurie mus turėtų nuvesti į švedišką rytojų – „1000 Mildų Dargužaičių, Paulių Lukauskų ir Mykolų Majauskų“.
Nežinau jų didžiųjų nuopelnų, iš moteriško solidarumo nekalbėsiu apie Mildą
Dargužaitę. Tačiau paminėdamas kitas
dvi odiozines asmenybes, mūsų opozicijos lyderis gerokai perlenkė lazdą.
Gaila, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nebenagrinėjo P. Lukausko viešųjų ir privačių interesų painiojimo bylos tuo pagrindu, kad jis jau buvo
atleistas. Ko gero, būtų išryškėję įdomūs
faktai. Ir neatitinkantys švediško modelio. O puikusis M. Majauskas? Tas
pats, kuris prieš visą Lietuvą apsijuokė,
apkaltindamas visų gerbiamą žmogų,
kad jis įdėjo į Majausko vaiko vežimėlį
peilį. Apsaugok Dieve ne tik nuo tokių
vedlių, bet ir nuo pakeleivių. O įsivaizduokite, jei 1000 tokių...
Liūdnoka buvo skaityti A. Kubiliaus
mintis, tačiau negaliu neatsiliepti į jo
kvietimą dalyvauti atvirame forume.

Darbuotojai ir darbdaviai sprendimus
priiminėti turi kartu
Algirdas Sysas,

LR Seimo narys,
Seimo Pirmininko pavaduotojas

Ar šiuo metu Lietuvoje įmonių
darbuotojų atstovai gali dalyvauti
administracijos rengiamuose susirinkimuose ir spręsti įmonės valdymo reikalus? Tokią galimybę mūsų
darbo teisė numato. Bet bėda ta, jog
tradicijų, kokios yra Vakarų Europoje ar Skandinavijos šalyse, kai priimant įmonės valdymo sprendimus
ar gaunant informaciją dalyvauja ir
darbuotojų atstovai, pas mus nėra.
O viena iš pasekmių, beje, ta, jog informacijos stokojantys eiliniai darbuotojai yra mažiau motyvuoti siekti įmonėms svarbių tikslų.
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Šiais klausimais domiuosi, jie įdomūs ir profesinėms sąjungoms, todėl
parengiau ir Lietuvos Respublikos
Seime užregistravau pataisas, kurias
priėmus būtų sudarytos galimybės
darbuotojų atstovams daugiau bendrauti su įmonių vadovais, akcininkais. Keistųsi tiek eilinių darbuotojų

požiūris į darbą, tiek administracijos santykiai su darbuotojais.
Kadangi pas mus nėra darbuotojų
atstovų dalyvavimo priimant įmonių sprendimus tradicijos, kai kurie
verslininkai įžvelgė kėsinimąsi į jų
įmonių „konfidencialią informaciją“. Žvelgiant į kitų šalių patirtį, nau-

dos, priėmus įstatymų pataisas, turėtų abi pusės. Kai darbuotojai pasitiki
įmonės ir savo ateitimi bei žino, kad
po kelių mėnesių jie nebus atleisti, ir
suvokia, kokie reikalavimai jiems keliami, koks bus paskatinimas už gerai atliktą darbą (pinigine ar kitokia
išraiška), žmonės žymiai aktyviau
siekia tikslo ir geriau dirba.
Praėjo jau 23 metai, kai atkūrėme
Lietuvos Nepriklausomybę. Darbdaviams reikėtų atsisakyti požiūrio
į darbuotojus tik kaip į darbo jėgą.
Darbuotojai kuria pridėtinę vertę;
kepant finansų pyragą dalyvauja visi:
ir darbdaviai, ir darbuotojai. Reikia
abiem pusėms bendrauti, bendradarbiauti ir siekti geresnio rezultato.
Kai kurie įmonių vadovai mano,
kad darbuotojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą sukeltų chaosą, nes
darbuotojai stokoja žinių ir kompetencijos spręsti sudėtingesnius įmonių valdymo klausimus. Bet ir vadovų, ir darbuotojų yra įvairių. Visiems
reikia mokytis, gilinti savo profesines žinias. Darbuotojų atstovas gali
būti tarpininkas tarp darbdavio ir
eilinių darbuotojų. Lietuvos įmonėse susirinkimai, kurių metu būtų
viešinamos įmonių verslo problemos, beveik nerengiami.

Paprastai kalbant, su žmonėmis
bendraujama, kai jiems „išrašoma
velnių“, liepiama dirbti viršvalandžius po darbo ar švenčių dienomis, ir viskas. Bet kodėl reikia dirbti papildomai, ką už tai darbuotojai
gaus, nepasakoma. (Turi patys žmonės domėtis įstatymais ir žinoti savo teises...)
Darbdavių požiūris turi keistis.
Pažįstu žmonių Lietuvoje, kurie dirba didelėse tarptautinėse kompanijose ir yra šių kompanijų valdymo tarybų nariai. Jie dalyvauja susirinkimuose, išsako savo nuomones. Darbuotojų įtraukimas į valdymą, informacijos apie įmonę teikimas duoda
pozityvų rezultatą – psichologinę
motyvaciją kokybiškai ir kūrybiškai dirbti.
Aišku, gali pasitaikyti nesąžiningos elgsenos atvejų, bet darbuotojus
reikia ugdyti.
Darbdaviai, kurie vadovauja socialiai atsakingoms įmonėms, supranta darbuotojų įtraukimo į valdymą
naudą. Nemanykime, kad darbuotojas pakeis įmonės generalinį direktorių ar verslo plėtros vadovą! Bet
požiūris į darbuotojus, kurie atlieka pagrindinį darbą ir iškepa didelę
finansinio pyrago dalį, turi keistis.
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J. Butkevičienė: „Gyvename pagal
vyro darbotvarkę“

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Kaip gyvena aukštas pareigas einančio politiko žmona?
Ar vyro karjera nepažeidžia šeimos privatumo? Apie šiuos ir kitus jautrius dalykus su lapkritį
gražią sukaktį šventusio Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žmona Janina BUTKEVIČIENE kalbėjosi žurnalistas
Stasys JOKŪBAITIS.
Kaip reagavote į žinią, kai prieš
metus Jūsų vyras Seime didele balsų dauguma buvo išrinktas Premjeru?
Nei labai džiūgavau, nei liūdėjau
– priėmiau tai kaip savaime suprantamą, neišvengiamą dalyką. Mano
vyras yra patyręs politikas, o aš esu
politiko žmona jau daug metų, stebiu politinius procesus Lietuvoje ir
suprantu, kad laimėjusios rinkimus
partijos lyderis formuoja Vyriausybę. Mano norai čia nieko nelemia.
Politikų žmonos su daug kuo susitaiko. Politika – permaininga, kaip
sūpuoklės. Politikui neretai tenka
būti įvairiose pozicijose, o jo žmona
– visada šalia.
Algirdui tapus Premjeru, supratau, kad mūsų gyvenime prasideda
naujas etapas, o naujovės visada neramina. Žinojau, kad bus sunku ir
jam, ir man nebus lengva. Žinojau,
kad mūsų gyvenimas bus įspraustas
į tam tikrus rėmus, sumažės privatumo, kad vyro pečius užguls didelė atsakomybė, kad jis dar daugiau
dirbs, dar mažiau turės laisvalaikio.
Po įsimintino Seimo posėdžio, kuriame kunkuliuojant aistroms mano vyras buvo patvirtintas Premjeru, supratau, kad bus sunku.
Kokiomis temomis dažniausiai
kalbatės namuose? Jūs – finansininkė, vyras – ekonomistas...
Aš nesu finansininkė. Baigiau studijas Vilniaus universiteto tuometiniame Prekybos fakultete (dabar tokio jau nėra). Bet įgytas išsilavinimas
mūsų pokalbiams reikšmės neturi,
kalbamės dažniausiai ne ekonominėmis temomis. Žinoma, pasikalbame apie viską, politikos temos mūsų namuose nėra tabu. Aš domiuosi
politika, kuri mano vyrui yra ne tik

darbas, bet ir gyvenimo būdas.
Maloniausia pokalbių tema, aišku, mūsų mažytė anūkė Kamilė.
Aš, būdama mažiau užsiėmusi, dažniausiai daugiau žinau, ką naujo ji išmoko ar iškrėtė. Dalinuosi su vyru
šiomis naujienomis, jos jį pralinksmina. Tik laiko pokalbiams neturime daug.
Ar nepasikeitė požiūris į Jus darbe? Aukštos ir įtakingos vyro pareigos trukdo ar padeda Jūsų karjerai?
Dirbu valstybės įmonėje „Energetikos agentūra“. Mūsų kolektyvas nedidelis, draugiškas ir šaunus.
Džiaugiuosi, kad, vyrui tapus Premjeru, bendradarbių požiūris į mane nepasikeitė. Net neįsivaizduoju,
kad galėtų būti kitaip. Dirbu tą patį darbą, kurį dirbau, karjeros daryti nesirengiu.
Žmogaus einamos pareigos neturėtų keisti nei jo paties, nei jo požiūrio į aplinkinius. Kai žmogus nesusitapatina su pareigomis, toks pavojus negresia.
Teko girdėti, kad netrokštate gyventi Turniškėse, Premjerui skirtoje
rezidencijoje. Kodėl?
Tai ne aš sprendžiu. Vyrui tapus Ministru Pirmininku, likome gyventi savo bute. Žiniasklaidoje nuvilnijo svarstymai, kad aš pasipriešinau kraustymuisi į Turniškes ir priverčiau vyrą pažeisti įstatymą. Tai – netiesa, neverčiau
Algirdo pažeisti įstatymo. Kraustytis
paprasčiausiai nebuvo kur. Savininkas rezidenciją, kuri buvo nuomojama buvusiam premjerui, atsisakė toliau
nuomoti, o tikroji premjero rezidencija
Turniškėse jau kelerius metus nebaigiama remontuoti, dėl tokio neūkiškumo
prarandami valstybės pinigai. Žinoma,
premjero rezidencija kada nors bus suremontuota, bet tikrai ne dėl mūsų,
o tiesiog dėl ūkiško požiūrio į statinį.
Kiek žinau, Seimas spręs, ką su rezidencija daryti toliau. Gal nuomos ją kam
nors, gal parduos? Tikiuosi, kad mums
nereikės ten kraustytis. O kalbos, kad
liekame savo bute dėl kaprizų ir dėl to
valstybė patiria nuostolių, yra netiesa.
Likę gyventi savo bute, išvadavome
atitinkamas tarnybas nuo rūpesčio ieš-

koti, kur išnuomoti premjerui būstą,
sutaupėme valstybės pinigų. Džiaugiuosi, kad galiu gyventi savo namuose. Mano vyras taip pat nedega noru
keltis į tą rezidenciją.
Nors viename dienraštyje ji jau buvo pavadinta Butkevičiaus rezidencija,
o moderni virtuvė joje – mano virtuve.
Straipsnį rašiusiam žurnalistui, ją pamačius, gali tekti nusivilti – jo įžvalgos
buvo toli nuo realybės.
Kokie priežodžiai ar sparnuotos
frazės dažniausiai skamba Jūsų šeimoje? Kokiomis temomis kartu pajuokaujate?
Kalbamės paprastai, be sparnuotų
frazių. Tiesa, mūsų metukų ir aštuonių
mėnesių anūkė Kamilė mokosi kalbėti
ir kartais pasako ką nors labai juokingo. Jos pasakytos linksmos frazės mūsų pokalbiuose nuskamba. O humoro
jausmą turime abu ir pajuokauti mėgstame. Pasijuokti galime iš įvairių dalykų, iš savęs – taip pat. Mums patinka
sveikas humoras. Bet mūsų televizijų kuriamų humoro laidų nežiūrime
niekada. Aš nesuprantu jų primityvaus, lėkšto, bukinančio, dažnai pikto ir įžeidžiančio humoro.
Ką padovanojote savo vyrui 55-ojo
gimtadienio proga?
Šį kartą mano dovana vyrui susijusi
su jo pomėgiu sportuoti. Algirdas aktyviai sportavo jaunystėje, pasiekė didelių laimėjimų laisvųjų imtynių srityje. Jis ir dabar, ištaikęs laisvą valandą,
skuba į sporto salę, kaip pats sako, „išprakaituoti įtampos“. Padovanojau jam
šiuo metu tarp profesionalių sportininkų ir sporto mėgėjų populiarų širdies
ritmo monitorių – pulsometrą, kuris
treniruotės metu kaip elektroninis laikrodis segamas ant riešo. Sportininkas
gali stebėti savo kūno reakcijas į didinamą krūvį bei ugdyti ištvermę. Tai –
praktiška ir reikalinga dovana.
Ar lieka laiko paskaityti knygą?
Laisvo laiko turiu nedaug. Dirbu,
po darbo neretai būna renginiai, kuriuose dalyvauju kartu su vyru. Laisvą
savaitgalio dieną stengiuosi aplankyti
anūkę, man smagu pabūti tiesiog močiute. O knygas skaityti mėgstu, tik laiko dabar trūksta.

Janina ir Algirdas studijų metais...

Mano mama buvo labai kūrybinga,
rašė eilėraščius. O man mokykloje puikiai sekėsi lietuvių kalba ir literatūra,
rašiau gražius rašinius, mokytojai ragino studijuoti filologiją.
Kuo ypatingi buvo Jūsų studijų
metai?
Tai buvo nerūpestingi ir gražūs metai. Universitetas, daugybė draugų,
įdomus laisvalaikis, visas gyvenimas
prieš akis... Be to, jau antrame kurse mano gyvenime atsirado Vilniaus
Gedimino technikos universiteto (tuo
metu VISI) studentas Algirdas. Susipažinome būdami devyniolikmečiai,
o po pusantrų metų, dar studentai,
susituokėme.
Kaip žvelgiate į kasdienio gyvenimo rutiną, buities rūpesčius?
Kartais pajuokauju, kad dabar gyvename pagal vyro darbotvarkę. Jau
net neatsimenu, kada ryte kėlėmės

be žadintuvo, net savaitgaliais. Gyvenimas suplanuotas kelioms savaitėms. Jei planai keičiasi, tai dažniausiai – ne laisvalaikio naudai. Esant
tokiam užimtumui, laiko buičiai
lieka nedaug. Atvirkščiai, man kartais net norėtųsi pabūti ir ramiai pasitvarkyti namuose. Bet dabar toks
mūsų gyvenimo etapas.
Artėja šventos Kalėdos, Naujieji
metai... Kokios šių švenčių tradicijos Jūsų šeimoje?
Esame šeimos žmonės. Pats geriausias laikas mums tas, kurį galime
leisti šeimos rate. Dabar, kai dukra
Indrė turi savo šeimą, paprastai didžiąsias metų šventes visi švenčiame
kartu su žento Evaldo tėvais. Jie yra
vilniečiai, šilti ir malonūs žmonės,
su jais labai gražiai bendraujame. Be
to, Evaldo mama yra puiki kulinarė,
ji mus visada nustebina savo ypatingais patiekalais.
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Laisvo laiko Algirdas ir Janina Butkevičiai turi nedaug

Visą šeimą suburia didžiosios metų šventės
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LSDP Trakų skyrius – kaip
didelė ir draugiška šeima
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

LSDP Trakų skyriaus pirmininkė, Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktorė Asta Kandratavičienė

Mieli „Socialdemokrato“ skaitytojai, tęsiame pažintį su mūsų
bičiuliais, gyvenančiais įvairiuose Lietuvos regionuose. Šiame
numeryje kalbiname LSDP Trakų
skyriaus pirmininkę, Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktorę Astą Kandratavičienę,
kuri lapkričio 26 d. minėjo gražią
gyvenimo sukaktį.
Sigita Nemeikaitė,
Ridas Viskauskas

Kaip klostėsi Jūsų, kaip politikės,
biografija?
LSDP narė esu nuo 2001 metų. Į
politikos pasaulį mane atvedė nuoseklus apsisprendimas. Dirbau socialinėje srityje, iš arti mačiau žmones, jų dažniausiai nelengvus gyvenimus, problemas, norėjau padėti jiems
– ne tik valdiškai, pagal savo pareigas,
bet priimti sprendimus, kurie įtakotų žmonių gyvenimų pasikeitimus.
Todėl dalyvavau rinkimuose į Trakų
rajono savivaldybės tarybą, esu į ją išrinkta nuo 2003 metų – jau trečią kadenciją iš eilės. 2001–2005 metais buvau LSDP Trakų skyriaus atsakingoji sekretorė, nuo 2005– ųjų – skyriaus
pirmininko pavaduotoja, nuo 2013
metų – skyriaus pirmininkė.
Aktyviai dalyvauju Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos veikoje, esu pirmininkės pavaduotoja.
Dalyvauju Algirdo Syso vadovaujamo
LSDP Darbo, šeimos ir socialinių reikalų komiteto veikloje.

nių gyvenimą. Realių pokyčių padeda
pasiekti ir tai, kad dirbdama Trakų rajono savivaldybės administracijos direktore, jaučiu kolegišką ir tvirtą rajono mero – Vytauto Zaliecko, kuris
taip pat yra LSDP narys, palaikymą.
Vienas svarbiausių ateities uždavinių
– pasiekti, kad Trakams būtų suteiktas
kurorto statusas. Kol kas turime kurortinės teritorijos statusą, tačiau tolimesnei plėtrai, perspektyvai būtinas
kurorto vardas. Trakai yra visos Lietuvos vizitinė kortelė, todėl siekiame, kad
ji būtų dar patrauklesnė.

Vienas svarbiausių ateities
uždavinių – pasiekti, kad
Trakams būtų suteiktas
kurorto statusas.
Kiek yra narių Jūsų skyriuje? Ar
nestokojate žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą? Ar esama jaunimo?
Trakų rajono skyriuje yra per 300
narių. Pastaruoju metu jų daugėja, nes
savo veikla įrodėme, kad idėjas, siekius
galime paversti realiais darbais. Turime daug aukštąjį išsilavinimą turinčių

žmonių ir stengiamės priktraukti aktyvius, veiklius jaunus žmones. Norėtume, kad jaunimas nebūtų apolitiškas,
suvoktų, kad įsijungę į partijos veiklą
gali nuveikti daug: ne tik siekti ambicingų planų, bet ir juos įgyvendinti. Tai
puiki galimybė realizuoti save tiek politinėje, tiek profesinėje veikloje.
Kaip organizuojate savo skyriaus
veiklą? Gal vykdote kokius nors tradicinius projektus, akcijas? Ar lengva rasti ryšį su savo miesto (rajono)
bendruomene?
Mūsų skyrius primena didelę ir
draugišką šeimą – nuoširdžiai bendraujame nuolat – tai pasidžiaugdami, tai pasibardami. Bendraujame šiltai ir artimai, ne valdiškai, nes vieni kitus gerai pažįstame. Naujienas, žinutes
siunčiame telefonu, el. paštu, apie renginius pranešame savo internetinėje
svetainėje ir Facebooke. Modernėjančiame pasaulyje komunikuojame šiuolaikiškai, nors nepamirštame ir įprastų tradicinių būdų – susitikti, pasikalbėti, pasitarti.
Kiekvieno mėnesio antrą antradienį rengiami skyriaus tarybos posėdžiai,
kas ketvirtį – viso skyriaus susirinkimai. Kaip ir turi būti geroje šeimoje,
tai, kas yra negerai, išsakoma atvirai,
negludinant aštrių kampų.

Niekada nepamirštame asmeninių
švenčių – gimtadienių, gražių sukakčių. Jau susiklostė graži tradicija, kad
jubiliejų progomis mūsų skyriaus narius pasveikina LSDP pirmininkas
Algirdas Butkevičius.
Visada sveikiname vieni kitus Kalėdų, Naujųjų metų, Velykų švenčių
progomis. Nepamirštame Mokytojų
dienos (sveikiname visas mokyklas),
Kovo 8-osios šventės. Skyriaus nariai
turi ir tradicinę, ypač išradingai rengiamą šventę – gegužinę, kurioje fantazija trykšta per kraštus. Puoselėjame
ir Kalėdų vakaro, dviračio žygio Gegužės 1-ąją tradicijas.
Džiaugiuosi mūsų skyriaus jaunimo
iniciatyvomis. Jau keleri metai iš eilės
jaunieji Trakų socialdemokratai rengia populiarėjantį turistinį-pažintinį
žygį dviračiais po žymiausius krašto
kultūros paveldo objektus, kuris būna skirtas Tarptautinei turizmo dienai. Mūsų jaunimas yra išsilavinęs,
sportiškas, aktyvus, kupinas idėjų ir
sumanymų, tuo ir pritraukia savo bendraamžius.
Mums niekados nekyla problemų
dėl ryšių su vietos bendruomenėmis.
Bendruomenės nariai esame mes patys, gal net aktyviausia jos dalis. Žmonės mus pažįsta, su mumis tariasi dėl
įvairiausių klausimų. Mums nereikia
„eiti į liaudį“, nes tarp mūsų nėra nei
tikros, nei menamos takoskyros.

Žmonės mus pažįsta,
su mumis tariasi dėl
įvairiausių klausimų.
Kokios Trakuose didžiausios
socialinės-ekonominės problemos? Kaip sekasi jas spręsti?
Vienos opiausių Trakų rajono savivaldybės problemų – aukštos šilumos kainos. Mūsų savivaldybė
garsėjo šalyje vienu brangiausių šildymu. Tačiau šiemet pagaliau įvyko ilgai lauktas lūžis. Nuo lapkričio 1 dienos rajono gyventojai net
penktadaliu už šilumą mokės mažiau. Kaip pavyko to pasiekti? Ilgomis ir intensyviomis derybomis su

koncesininku – šilumos tiekėju bei
nusprendus dalį šilumos ūkio perimti savivaldybės valdomai įmonei
– Trakų šilumos tinklams. Lemiamos reikšmės turėjo tai, kad šilumos
ūkis pereina prie pigesnio biokuro.
Pirmąkart per pastaruosius aštuonerius metus kainos ne augo, o sumažėjo. Tai įvyko būtent tada, kai meras
ir savivaldybės direktorius yra socialdemokratai.
Žinoma, gyventojams svarbu, kaip
gerėja gyvenamoji aplinka, jos patrauklumas. Yra ir čia gerų pokyčių.
Įrengtas didžiausio rajono miesto
Lentvario turgus, rekonstruojamos
trys didžiausios gatvės, rengiama
naujos geležinkelio pervažos studija. Trakuose įrengtas Akmenos paplūdimys, gyventojų ir turistų patogumui ežeruose pastatytos pontoninės prieplaukos, bus statomas
naujas tiltas per Bernardinų ežerą,
baigiama turgavietės statyba Trakuose. Be to, visame rajone išjudėjo
daugiabučių namų renovacija. Įgyvendinant europinius projektus, atnaujintos bene visos rajono didžiosios mokyklos, darželiai, o bendradarbiaujant su VVG (vietos veiklos
grupė) ir iš savivaldybės biudžeto
pridėjus apie 1 mln. litų, sutvarkyta
nemažai objektų kaimo vietovėse.
Šie akivaizdūs pokyčiai pastebimai
gerina ir gyvenimo kokybę, ir pozityvų žmonių nusiteikimą.
Gaila, ne visus sumanymus galime
įgyvendinti dėl to, kad savivaldybės
teritorijoje yra bent trys – Neries,
Aukštadvario regioniniai bei Trakų istorinis nacionalinis parkai, kurie kelia griežtus reikalavimus, ribojančius plėtrą, gyventojų poreikius.
Ko palinkėtumėte savo bičiuliams, dirbantiems įvairiuose Lietuvos regionuose?
Palinkėčiau būti kuo arčiau žmonių, juos išgirsti ir jų neapvilti. Linkiu pozityvumo ir tikėjimo žmonėmis. Lietuvos žmonės yra darbštūs, atsakingi, protingi ir gali daug
nuveikti darniai dirbdami, būdami
vieningi. Linkiu kolegai ir kolegoms
palaikyti mūsų partijos pirmininką,
premjerą A. Butkevičių. Padėkime
vieni kitiems, ir užgriūvantys sunkumai atsitrauks, nes jie laikini. Laikykimės pasirinkto kelio ir puoselėkime socialdemokratines idėjas – matyti paprastą žmogų, dirbti jo labui.
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u Joniškio skyriaus bičiuliai socialdemokratai Stasė Tamulionė ir Deivydas Vištaitis tapo antrojo „Šok su senjoru“ konkurso finalininkais: laimėjo antrąją vietą ir pelnė žiūrovų simpatijų prizą. Kaip pasakojo S. Tamulionė, „kalčiausia“, kad jai teko net tris mėnesius
mokytis valso žingsnelių ir sukinukų – renginio organizatorė Erika Šivickaitė. „Šokti mėgstu, nors niekada neteko lankyti jokio šokių
būrelio“, - pasakojo bičiulė. Rengiantis konkursui jai teko pakeisti šokių partnerį, o baisiausia buvo, kad per jaudulį „nepataikys į ritmą“, sumaišys žingsnius. S. Tamulionė mielai ir toliau šoktų, bet Joniškyje nėra nė vienos suaugusiems skirtos šokių studijos.
Žiūrovus bei komisiją sužavėjo ir šokio siužetas, kurį sugalvojo choreografė Vilma Černauskienė: dailiam kapitonui buvo sunku pasirinkti
tarp jūros ir mylimos moters. Antrosios vietos nugalėtojų pora laimėjo kelionę į Čekiją, Belgiją ir Vokietiją.
„Šok su senjoru“ nugalėtojais buvo paskelbti Laura Nechajutė ir Sigitas Staškus. Laura įkūnijo Marilyn Monroe ir su partneriu puikiai sušoko džaivą. S. Staškus prieš šokį ir uždainavo. Porą konkursui paruošė vadovas Vitoldas Krajinas. Laurai ir Sigitui atiteko kelionė į Briuselį.
Prizą įsteigė Europos Parlamento narys Zigmantas P. Balčytis, o nugalėtojams jį įteikė LSDP Joniškio skyriaus pirmininkas Liudas Jonaitis
ir LSDP prezidiumo narė, Ministro Pirmininko patarėja Auksė Kontrimienė.
Trečią vietą projekte laimėjo Ona Norkuvienė ir Mantvydas Labanauskas, kuriuos konkursui paruošė vienas iš projekto organizatorių,
renginio vedėjas Andrius Petkauskas.
Konkurso „Šok su senjoru“ finalinis renginys buvo įspūdingas tiek dalyvių pasirodymais, tiek svečių gausa ir siurprizais. Poros sukosi pagal valso, rumbos, tango, čia čia čia, kantri ritmus. Šokėjus vertino kompetentinga komisija: pirmininkė Katerina Voropaj, Vadimas Šuško ir
Justinas Jurkaitis.

Konferencija-diskusija „Savivalda paprastai“
JOniŠkis

P

Panevėžys
Neringa

Kauno Rajonas
Kazlų Rūda
VILNIUS
Alytus

Sukaktuvininkai

Varžybos krašto apsaugos ministro J. Oleko
pereinamosioms taurėms laimėti

anevėžio rajono socialdemokratai spalio 23 d. rinkosi į
pirmąją konferenciją-diskusiją „Savivalda paprastai“. Buvo diskutuojama apie gyventojų ir vietos savivaldos tarpusavio dialogą, o iniciatyvos ėmėsi jaunoji karta. „Svarbu apie tai
ne tik diskutuoti, bet ir kurti bendrą Panevėžio rajono savivaldos viziją. Ji neatsiras savaime, turime stengtis ir vieni su kitais
bendrauti“, – sakė Panevėžio rajono jaunųjų socialdemokratų
pirmininkė Modesta Petrauskaitė, organizavusi šį susitikimą.
Prie diskusijų stalo kartu su LSDPJS bei LSDP Panevėžio rajono skyriaus atstovais susėdo Panevėžio rajono valdžios, Seimo, viešųjų ryšių atstovai. Pranešimus skaitė buvęs Lietuvos
Respublikos neparastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ukrainoje bei Šveicarijoje bičiulis Vytautas Plečkaitis, LR Seimo narys
Domas Petrulis, JCI komunikacijos vadybininkas viešųjų ryšių
specialistas Evaldas Stonkus, rajono savivaldybės Mero pavaduotojas Antanas Pocius bei Administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys.

Parama tiems, kam jos iš tiesų reikia

Lapkritį gražias gyvenimo sukaktis minėjo dar keli mūsų bičiuliai: LSDP Alytaus m. skyriaus pirmininkas Feliksas
Džiautas šventė 60-metį, o LSDP Neringos skyriaus pirmininkas ir Neringos meras Darius Jasaitis – 40-metį. Sveikiname!

S

Feliksas Džiautas

Darius Jasaitis

LSDP Trakų skyriaus bičiuliai
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Joniškio bičiuliai šokio aistroje

Kaip į Jūsų narystę LSDP žiūri
artimieji?
Šeimos nariai yra mano bendraminčiai ir bendražygiai. Dukra Eiviltė, baigusi Notingemo universitete politikos
mokslų magistro studijas ir šiuo metu studijuojanti politologiją Briuselio
universitete, yra didelė mano pagalbininkė, dalyvauja partijos veikloje.
Kokios skyriaus, kuriam vadovaujate, realijos?
Mūsų skyriui svarbu tai, kas svarbu
visam rajonui. Džiaugiuosi, kad pavyksta pasiekti sprendimų, kurie įtakoja geresnį ar gerėjantį rajono žmo-

Regionai

socialdemokratas

iekiant paminėti Lietuvos kariuomenės 95-ąsias įkūrimo
metines lapkričio 20 d. Kazlų Rūdos sporto centre įvyko
krepšinio (3x3) ir futbolo (5x5) varžybos krašto apsaugos
ministro Juozo Oleko pereinamosioms taurėms laimėti. Varžybas
organizavo Divizijos generolo S. Raštikio Lietuvos kariuomenės
mokykla kartu su Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centru.
Varžybose dalyvavo 31 komanda iš įvairių Lietuvos kariuomenės dalinių, policijos, prokuratūros, Kazlų Rūdos savivaldybės ir Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos. Pirmą kartą
šiose varžybose dalyvavo net 170 dalyvių. I vietą krepšinio varžybose iškovojo Marijampolės apskrities policijos komisariato
komanda, II – Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, III vietą
– Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono komanda.
Rezultatyviausiu žaidėju tapo Mangirdas Račius (Marijampolės
apskrities policijos komisariatas).
Geriausia futbolo varžybose tapo Karinių oro pajėgų komanda, II vietą iškovojo MPB „Geležinis vilkas“ komanda, III vietą
užėmė Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centro komanda. Geriausiu vartininku tapo kapitonas Deividas Gasčiūnas (Karinių
oro pajėgų komanda), rezultatyviausiu žaidėju – štabo seržantas Gintautas Grigas (MPB „Geležinis vilkas“).
Varžybų apdovanojimo ceremonijos metu karius su Lietuvos
kariuomenės diena sveikino, medalius ir krašto apsaugos ministro pereinamąsias taures pirmosios vietos nugalėtojams įteikė krašto apsaugos viceministras Antanas Valys. Visus varžybų dalyvius ir svečius sveikino Krašto apsaugos ministro Juozo
Oleko padėjėja seime Aušrytė Ramanauskienė.

L

ietuvoje maždaug 9 proc. gyventojų gauna socialines pašalpas, kai kuriose savivaldybėse jas tenka mokėti net kas
penktam gyventojui. O štai Kauno rajono rodikliai nesiekia
4,2 proc. Nedarbas šioje savivaldybėje taip pat yra vienas mažiausių – 8,5 proc.
Lapkričio 20 d. LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto
nariai, vadovaujami Kristinos Miškinienės, atvyko susipažinti su
Kauno rajono savivaldybės patirtimi.
„Iki šiol važinėjame po atsilikusias savivaldybes, aiškinomės
problemas, o dabar atvykome į Kauno rajoną semtis patirties,
pasitarti“, – kalbėjo komiteto vadovė.
Pasak Kauno rajono mero Valerijaus Makūno, gerus savivaldybės rezultatus lėmė sėkminga partnerystė su verslu ir nuosekli strategija. Socialinio būsto problemą meras siūlo spręsti
nuomos keliu. Pasak jo, taip būtų ir pigiau, ir efektyviau, nei statyti naujus daugiabučius.
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė pasakojo, kaip savivaldybei pavyko sumažinti pavojingas veltėdžiavimo tendencijas. Šiemet
buvo patvirtinti Socialinės paramos teikimo nuostatai ir sudarytos visuomeninės komisijos seniūnijose, kurios ėmė rūpintis,
kad parama tektų tiems, kam jos iš tiesų reikia. Kita priemonė –
viešieji darbai už gaunamą pašalpą.
Prieš pradedant veikti komisijoms, balandį pašalpoms buvo
išmokėta 1,04 mln. litų. Rugsėjį ji sumažėjo iki 619 tūkst. litų.
Nepaisant priemonių, Kauno rajono gyventojų socialinėms pašalpoms iki šių metų spalio prireikė beveik 8 mln. litų.

Lietuvoje
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Koks mero duonos skonis?

Kauno rajono savivaldybė – viena iš pirmaujančių Lietuvoje. Su
Kauno rajono savivaldybės meru (nuo 2007 m.), Kauno regiono
plėtros tarybos pirmininku, LSDP
Kauno rajono skyriaus pirmininku
Valerijumi MAKŪNU kalbėjosi Stasys JOKŪBAITIS.
Tarp 53 ne miesto savivaldybių šiemet geriausiai įvertintas Kauno rajonas, surinkęs 68,4 balo iš 100 galimų.
Tai parodė kasmet Lietuvos laisvosios rinkos instituto skelbiamas Lietuvos savivaldybių indeksas. Už ką
rajonas buvo taip puikiai įvertintas?
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
savivaldybių indeksą skelbia jau trečius metus iš eilės. 2011-aisiais Kauno rajono savivaldybei buvo skirta pirmoji vieta, pernai buvome antri, šiemet
– vėl pirmi. Savivaldybės surikiuotos
atsižvelgiant į tai, kaip jos užtikrina
žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią
iniciatyvą, kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius, garantuoja veiklos
skaidrumą.
Daugiausia teigiamų įvertinimų sulaukėme už pastangas gerinti žmonių
gyvenimo kokybę, investicinę aplinką, mažinti nedarbą. Gerą rezultatą
nulėmė aukšti balai turto valdymo bei
administravimo srityse. Už tai norėčiau padėkoti visiems savivaldybės darbuotojams ir apgalvotus sprendimus
priimantiems tarybos nariams.
Šis įvertinimas yra visų Kauno rajono žmonių nuopelnas. Malonu, kad
daug projektų įgyvendina kaimo bendruomenės, kad mūsų krašto žmonės ne dejuoja, o ieško sprendimų ir
juos randa.

Stengiamės plėtoti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę. Pavyzdžiui,
Raudondvaryje neseniai įsikūrusio prekybos centro „Iki“ savininkai ne tik sukūrė naujų darbo vietų, bet ir nemažai
investavo į sporto aikštyną, kuris tarnaus vietos bendruomenės reikmėms.
Socialiai atsakingo verslo pavyzdžių Kauno rajone daugėja
Aukščiausias indeksas dar nereiškia,
kad neturime problemų. Kaip ir daugelį savivaldybių, mus slegia skolos, daug
lėšų esame priversti išleisti pašalpoms.
Skolinamės todėl, kad norime tęsti pradėtus Europos Sąjungos projektus, kuriuos įgyvendindama savivaldybė privalo ir pati prisidėti finansiškai.
Projektų įgyvendinimas užtrunka
ne vienerius metus, per tą laiką pasikeičia vyriausybės, kinta kofinansavimo dydis, kitos aplinkybės, kurių neįmanoma numatyti sudarant biudžetą.
Taip savivaldybei ir atsiranda papildoma finansinė našta. Skolintus pinigus
ne pravalgome, o investuojame į ateičiai
svarbius vandentvarkos, pastatų renovavimo, energetikos ir kitus projektus.
Didžiuojamės baigiamu atnaujinti
Raudondvario dvaru, tačiau matome,
kad reikia pertvarkyti kultūros centrų
darbą, juos atnaujinti. Remonto reikia
ir savivaldybės pastatui.
Kauno rajonas – vienas iš nedaugelio, kuriame gyventojų skaičius ne
mažėja, o didėja. Kodėl? Gal miestiečiai bėga į kaimą nuo didelių šildymo
ir kitokių mokesčių?
Čia graži gamta, daugiau erdvės, pigesnis pragyvenimas, arti didelis miestas, geras susisiekimas. Kauno rajono

savivaldybė stengiasi, kad jauniems
žmonėms būtų sudarytos palankios
sąlygos čia gyventi, kurti savo verslą.
Rajono savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą, kuriuo naujos įmonės trejus metus atleidžiamos nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamo
turto mokesčių, jei įdarbina daugiau
kaip 50 proc. darbuotojų, deklaravusių gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje. Verslo liudijimas pas mus kainuoja tik 120 litų metams.
Palankių mokesčių srityje Lietuvos
laisvosios rinkos instituto sudarytame
indekse Kauno rajonas surinko daugiausia – 93 balus. Galbūt todėl nedarbas mūsų krašte yra mažesnis (8,7
proc.) nei visoje Lietuvoje (maždaug
10 proc.). Kauno rajonas yra gera vieta gyventi ir investuoti.
Tai paskelbėme ne mes, o savivaldą
tyrinėjantys ekspertai. Galiu tik pritarti šiam teiginiui.
Bet rajono plėtra kelia ir rūpesčių.
Kaip juos sprendžiate?
Kauno rajonas yra viena iš jauniausių savivaldybių, mūsų gyventojų amžiaus vidurkis siekia 39 metus, kai visoje Lietuvoje jis senokai peržengė 41
metų ribą.
Pakaunės krašte kuriasi jaunos šeimos, gimsta daug vaikų. Tai mums
kelia ir rūpesčių: neturime tiek, kiek
reikėtų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, eilėje priversti laukti net tūkstantis vaikų. Todėl artimiausiu metu ketiname statyti didelį daugiafunkcinį
centrą Mastaičiuose. Jame bus vaikų
darželis, pradinė mokykla, seniūnija, biblioteka, kultūros centras, sporto salė. Rekonstruotos Garliavos A.
Mitkaus mokyklos patalpų dalį taip
pat skirsime darželinukams.
Kauno rajone daugėja privačių vaikų darželių. Ramučiuose veikia „Baibokynė“, Akademijoje – „Medeina“.
Planuojami privatūs darželiai Raudondvaryje, Noreikiškėse. Rekonstruotose Aleksandro Stulginskio universiteto bendrabučio patalpose turėtų įsikurti ikimokyklinio ugdymo
įstaiga.
Į Kauno rajoną keliasi daug jaunų
šeimų, ir tai džiugina. Tačiau pastebime ir liūdnesnę tendenciją. Iš miesto
į mūsų savivaldybę migruoja žmonės,
kurie negali išlaikyti savo būstų. Pasitaiko ir asocialių asmenų, kurie nori pašalpų, tačiau vengia dirbti. Dažniausiai jie įsikuria soduose arba reikalauja socialinio būsto.
Pastaraisiais metais gražėja Raudondvaris, kiti rajono miesteliai.

Jums kažkaip pavyksta rasti lėšų,
investuotojų...
Vienas iš didžiausių baigiamų projektų – Raudondvario dvaro sodybos
pritaikymas visuomenės reikmėms.
Jau sutvarkytas pagrindinis pastatas,
buvusioje ledainėje veikia Turizmo ir
verslo informacijos centras.
Spalį oficialiai pristatyta atnaujinta
oranžerija, kurioje teikiamos maitinimo paslaugos. Savivaldybė patalpas išnuomojo verslininkams Vytui ir Audronei Čičeliams, kurie į šio kultūros
paveldo objekto atnaujinimą investavo
didelę pinigų sumą. Tai geras viešojo
ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdys. Tokių yra ir daugiau.
Dvaro žirgyne netrukus įsikurs Menų inkubatorius, kuriame skirsime
daugiau dėmesio profesionaliam menui – muzikai, teatrui, fotografijai.
Kokie dar svarbūs projektai įgyvendinami Kauno rajone?
Didėjant šilumos kainoms, ieškome pigesnio kuro, todėl pertvarkome
katilines, kurias kūrensime biomase
ir vietiniu kuru – Ežerėlyje kasamomis durpėmis.
UAB „Giraitės vandenys“ kartu su
Kauno rajono savivaldybe vykdo didelius vandentvarkos projektus Kačerginėje, Zapyškyje, Kluoniškiuose,
Dievogaloje, Ramučiuose. Dėl kasinėjimo darbų gyventojams tenka patirti laikinų nepatogumų, tačiau vandentiekio ir nuotekų tinklai yra svarbūs siekiant pagerinti žmonių buitį ir
išsaugoti švarią aplinką.
Skaudi vieta – keliai. Šios problemos
savivaldybės vienos nepajėgs išspręsti,
manau, čia reikia koreguoti Vyriausybės politiką.
Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje sparčiai kyla „Pienas LT“ gamykla. Tikimės, kad bus sutarta ir dėl
„Fortum Heat“ jėgainės statybos. Pakaunės kraštas ypač patogus logistikai.
Viliuosi, kad artimiausiu metu Pagirių kaime pradės veikti anhidrito
kasykla, kur bus sukurta daug naujų
darbo vietų. Savivaldybė sudarė visas
sąlygas, kad šis projektas pagaliau pajudėtų. Dabar jo įgyvendinimas yra
verslininkų rankose.
Savivalda Lietuvoje išgyvena nelengvą laikotarpį, nes funkcijų daug, o lėšų katastrofiškai trūksta. Norisi, kad
ir didesnių mūsų krašto gyvenviečių,
ir mažų miestelių žmonės pajustų realią vykdomų projektų naudą.
Pakaunėje daug sodų bendrijų, pamažu virstančių gyvenamųjų namų
kvartalais. Ar tai nesukelia papildo-

mų sunkumų savivaldybei?
Tai sena ir sudėtinga problema. Soduose gyvenantys žmonės nori geresnių kelių, vandentiekio, kanalizacijos, tačiau į ES fondų paramą sodų
bendrijos negali pretenduoti. Dažnai
neturime teisinių galimybių kaip nors
žmonėms padėti, nes daug jų gyvenamąją vietą deklaruoja kitur.
Problemų kyla dėl atliekų tvarkymo ir išvežimo. Savivaldybės priedermė – rūpintis žmonėmis, kurie ten
yra deklaravę gyvenamąją vietą. Tie,
kurie atvažiuoja į sodą pailsėti ar sodininkauti, yra tik turto valdytojai
toje teritorijoje.
Jei sodų bendrija nori tapti gyvenviete, turėtų rengti detalųjį planą,
kuriame būtų numatytas teritorijos
užstatymas, visos komunikacijos ir
kiti reikalingi dalykai. Visa tai reglamentuota Statybos ir Teritorijų planavimo įstatymuose. Jei žmonės sode nori poilsiauti ir daržoves auginti
– tai žemės ūkio paskirties žemė, kurioje apie jokias komunikacijas negali būti kalbos.
Sodų bendrijų problemas reikia spręsti valstybės mastu.
Patys sodininkai turėtų apsispręsti, ko jie nori, ir teikti konstruktyvius siūlymus Seimui, kad būtų galima priimti atitinkamus įstatymus.
Prieš Seimo rinkimus lyg ir ketinote juose dalyvauti? Kodėl vėliau
atsisakėte?
Kauno rajono savivaldybės meru
dirbu antrą kadenciją, todėl turiu
daug įsipareigojimų savo krašto žmonėms. Čia gimiau, daug metų dirbau
švietimo srityje, gerai pažįstu žmones,
žinau jų lūkesčius. Būtų buvę nesmagu palikti nebaigtus darbus.
Mero duona nėra tokia skalsi, kaip
kartais atrodo. Dažnai žmonės kelia
problemas, kurias spręsti savivaldybė
neturi galių. Vienam nepatinka, kad
arti jo namų veikia gamykla, nors ji
įsikūrė gerokai anksčiau nei gyventojas ir nepažeidžia nustatytų normų. Kitas prašo pašalinti jam įtarimų
keliančią radijo anteną ar sutvarkyti
valstybinės reikšmės kelią.
Bet ne viską lemia pinigai. Ežerėlio
ugniagesiai, pasitelkę verslininkus ir
vietos bendruomenę, savo rankomis
atnaujino gaisrinės pastatą. Dviejų
bendruomenių pastangomis buvo
pastatyta ir Lapių miestelio gaisrinė.
Zapyškio verslininkas Simonas Zareckas išasfaltavo žvyrkelio atkarpą. Miškininkas Vytas Sinkevičius
su vietos šauliais atstatė Drapakampio miške esančią partizanų žeminę.
Tokie darbai yra patys prasmingiausi. Kauno rajonas stiprus savo
bendruomenėmis. Todėl man ir norisi likti čia, savo krašte, tarp šių nuostabių žmonių.

Ligita POŠKAITĖ

Metų pabaiga – tinkamas metas
prisiminti svarbiausius nuveiktus
darbus. Apie juos kalbamės su LR
Seimo nariu Juru Požela.

Praėjo daugiau nei metai po Seimo
rinkimų. Kokie svarbiausi darbai nuveikti per šiuos metus?
Metai buvo rezultatyvūs, įdomūs ir
kupini iššūkių. Stengiuosi nenuvilti pasitikėjimą manimi parodžiusių žmonių.
Didžiausias asmeninis pripažinimas –
buvau išrinktas Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku. Atsakingos pareigos.
Šiais metais įvyko 14 komisijos posėdžių. Aptarėme Jaunimo užimtumo
didinimo strategiją, investicijų į sporto
infrastruktūrą skatinimą, 2014–2020
m. ES finansinę perspektyvą jaunimo
ir sporto srityse, nacionalinio stadiono

Seimas ir Vyriausybė žengė rimtą
žingsnį, priimdama įstatymus ir supaprastindama reikalavimus gyvulininkystės fermoms, kuriose laikoma
iki 300 sutartinių galvijų. Žemdir-

biai lengviau rekonstruos fermas ir
statys naujas. Tai suteiks galimybę
įsilieti į gamybą naujiems smulkesniems ūkininkams. Dabar ruošiama gyvulininkystės plėtros programa. Ji apims ilgesnį periodą – iki
2020 metų. LR Seimo Kaimo reikalų komitetas, Žemės ūkio ministerija ir asocijuotos struktūros svarsto,
kaip geriau pinigus paskirstyti, kad
gyvulininkystės plėtrai būtų skiriama jų daugiau ir ypač smulkesniems ūkiams.
Tačiau žemdirbiai turi ir proble-

mų. Viena iš jų – neišspręsti melioracijos finansavimo klausimai. Kitų metų biudžete numatoma skirta
lėšų kelis kartus mažiau nei reikėtų melioracijos įrenginiams tvarkyti. Jiems bus skirta 36 mln., o reikėtų 130 mln. litų. Melioracijos įrenginiai nusidėvėję 60 proc., vadinasi, turtas nuo 7 mlrd. sumažėjo iki
4 mlrd. litų. Kiti metai šiai sričiai
bus nelengvi: europiniai pinigai pagal asocijuotus projektus, kurie buvo skirti iki 2013 m., jau išnaudoti
arba beveik išnaudoti. Norint įsisa-

11

jas, neramina dėl emigracijos mažėjantis gyventojų skaičius rajonuose.
Kiekvienais metais mokyklose sumažėja po kelias klases. Demografinės
tendencijos regionuose – nepavydėtinos. Jauni žmonės nekuria šeimų, jiems
trūksta ir darbo vietų. Privalome jaunimui padėti.
Kalbant apie sporto reikalus, girdime nuogąstavimų, kad iki šiol savivaldybėse stigo nacionalinės sporto politikos. Kai kuriuose regionuose yra
pradėtų, tačiau nebaigtų statyti sporto objektų. Tik baigus esamas statybas,
galime pradėti naujus projektus. Nesame turtinga valstybė, todėl turime skatinti rajonus kooperuotis dėl bendrų
objektų statybos, pavyzdžiui, baseinų.
Fiziniam mokinių aktyvumui ir toliau
privalome skirti adekvatų dėmesį, nes
mokyklose matomos negeros tendencijos – vis daugiau vaikų turi sveikatos problemų, yra atleidžiami nuo kū-

Vilniuje statybos klausimus. Nepamiršome ir savivaldybių. Svarstėme
regioninės svarbos klausimus: savivaldybių sporto centrų ir sporto mokyklų situaciją ir perspektyvas, nagrinėjome būsto prieinamumo jauniems
žmonėms, kūno kultūros ugdymo
mokyklose problemas.
Per pastaruosius metus aplankėte
beveik pusę šalies savivaldybių. Kokie įspūdžiai?
Aš kitaip ir neįsivaizduoju Seimo
nario pareigų. Tik lankydamiesi savivaldybėse, bendraudami su žmonėmis, vietiniais specialistais, suprasime
konkrečius poreikius ir bendrą situaciją visoje šalyje, priimsime deramus
politinius sprendimus. Todėl tokį rūpestį vertinu kaip natūralią ir neatsiejamą Seimo nario atsakomybę prieš
rinkėjus, parodžiusius pasitikėjimą.
Kalbant apie matomas tendenci-

no kultūros pamokų dėl prastos sveikatos būklės.
Ar buvote išvykęs į užsienį?
Taip, darbo klausimais. Tačiau dėl
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinių renginių nestigo ir pas
mus. Pasisakiau, diskutavau ne viename pirmininkavimo renginyje, susijusiame su jaunimo politika, pvz., „Lietuva prie Europos integracijos vairo“,
„Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje“, „Europos jaunimo konferencijoje“ ir kituose.
Iš užsienio išvykų, į kurias buvau
pakviestas, paminėčiau Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengtą konferenciją dėl sveikatos
reikalų, kelias ES jaunimo politikos
konferencijas. Visi šie ir kiti renginiai
padėjo pajausti Europos „pulsą“ svarbiais klausimais bei pasisemti energijos,
idėjų darbui dėl mūsų šalies žmonių.

Pameistrystė: mokslo ir praktikos jungtis

Valdo Šereikos nuotr.

Lapkričio viduryje startavo Lietuvo socialdemokratinio jaunimo
sąjungos projektas „Pameistrys“:
jauni žmonės visoje Lietuvoje galėjo įgyti svarbių profesinių įgūdžių,
kuriuos jiems perteikė savo sričių
profesionalai. Pameistrystė apibrėžiama kaip mokymas, vykdomas
darbo vietoje – įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje
ar pas laisvąjį mokytoją. Projektas
sustiprino bendradarbiavimą tarp
mokinių, studentų, švietimo įstaigų ir darbdavių.

Ministro Pirmininko patarėja Auksė Kontrimienė su savo pameistrėmis Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokinėmis Giedre Ulyte ir Jone Žižlauskaite lankėsi „Lietuvos žinių“ redakcijoje

Viltingi pokyčiai gyvulininkystės sektoriuje
Svarstydami 2014 m. biudžetą LR Seimo Kaimo reikalų komitete, džiaugėmės, kad yra teigiamų pokyčių gyvulininkystės
sektoriuje. Vyriausybė ir Žemės
ūkio ministerija skyrė 40 mln. litų gyvulininkystės projektams
įgyvendinti.
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Rūpestis žmonėmis – neatsiejama
Seimo nario atsakomybė
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Bronius Pauža,
LR Seimo Kaimo reikalų komiteto
pirmininko pavaduotojas
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vinti naujo finansinio periodo europinę paramą, būtina ūkininkus suburti į asociacijas ir jau 2014 m. skubiai rengti naujus projektus struktūrinių fondų lėšoms gauti.
Džiaugiuosi, kad Vyriausybė surado tiesioginėms išmokoms trūkstamą finansavimą: biudžete numatyta
joms skirti 117 mln. litų.
Lietuva visada buvo žemės ūkio
kraštas. Mūsų žemė – gera, palyginus
su kitais kraštais, žmonės – darbštūs.
Džiaugiuosi, kad jauni ūkininkai –
kūrybingi ir puikiai tvarkosi.
Akcijos vadovas Aurimas Skaržinskas

Pasak LSDJS pirmininko Ramūno
Buroko, pameistrystė, kaip mokymo
forma, gali ženkliai prisidėti prie jaunimo užimtumo problemos sprendimo
Lietuvoje, padėti mokymo įstaigoms ir
studentams pasiekti geresnių rezultatų
rengiant būsimus specialistus konkrečioms darbo vietoms.
„Būtina užtikrinti, kad jauni žmonės
galėtų efektyviai ir kokybiškai įgyti reikalingos darbinės praktikos bei įgūdžių,
kurie padėtų jiems ateityje sklandžiai
pereiti nuo švietimo sistemos į darbo

rinką. Nors Lietuvoje jaunimo nedarbo
lygis paskutiniu metu mažėja, jis išlieka
aukštas. „Jaunimo garantijos“ iniciatyvos bei deklaracijos dėl Europos pameistrystės aljanso įgyvendinimas padėtų
spręsti šią problemą tiek Lietuvoje, tiek
Europoje“, – kalbėjo R. Burokas. LSDJS
vykdomas projektas „Pameistrys“ yra
proga pamatyti, kaip mokymas darbo
vietoje, įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veiktų mūsų šalyje.
Keletą savaičių savo profesinėmis žiniomis su jaunimu dalinosi fotografai Mindaugas Dulinskas, Kristina Janulaitytė, Ernestas Andriuškevičius ir
Diana Petkevičienė, politikai Zigmantas P. Balčytis, Algirdas Sysas ir Juozas
Bernatonis, choreografas Jurijus Smoriginas, stilistė Anna Bochan, šokolado gaminimo meistras Valerijus Fatejevas ir kiti. Projektas „Pameistrys 2013”
tęsėsi iki gruodžio 11 dienos. Projekto
pabaigoje kiekvienas pameistrys, padedamas meistro, pristatė savo srities baigiamąjį darbą.
LSDJS informacija

Akcija „Solidariai su
smulkiuoju verslu“
Artėjant šventėms Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) pradeda pilietinę
akciją „Solidariai su smulkiuoju verslu“, kuria kvies Lietuvos
žmones pradžiuginti artimuosius ir draugus kalėdinėmis dovanomis iš smulkiųjų verslų. Iniciatyva siekiama palaikyti smulkiuosius verslininkus, atkreipti
visuomenės dėmesį į smulkiuosius verslus ir jų parduodamų
prekių originalumą.
„Manome, kad Lietuvą kuria ne
tik Seimas, Vyriausybė ar Europos
Sąjunga, prie valstybės kūrimo pri-

sidedame mes – piliečiai, gal to nepastebėdami, neatkreipdami dėmesio.
Pirkdami kalėdines dovanas iš įvairių krautuvėlių, internetinių parduotuvių, turgaus ir kitų smulkių
įmonių, mes stipriname savo šalies
ekonomiką. Toks paprastas veiksmas, tačiau juo prisidedame prie Lietuvos gerovės kūrimo. Kartu norime
parodyti, kad ne tik žodžiais, bet ir
darbais mūsų organizacija skleidžia
socialdemokratines vertybes. Kelis
mėnesius brandinome planus, kaip
galėtumėme palaikyti smulkųjį verslą. Nusprendėme akciją rengti nacionaliniu formatu“, – apie sumanymą

pasakojo akcijos vadovas Aurimas
Skaržinskas.
Akciją įgyvendina 12 LSDJS skyrių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Iki gruodžio 5 d. akcijoje dalyvaujančių LSDJS skyrių nariai aplankys smulkiuosius verslininkus savo mieste, kviesdami prisijungti prie
šios iniciatyvos. LSDJS biuras pagamins skrajutes, kuriose bus pažymėti akcijoje dalyvaujančių smulkiųjų
įmonių kontaktai. Artėjant šventėms skrajutes praeiviams gatvėse
dalins LSDJS savanoriai.
LSDJS informacija
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P. Isoda: „Gebėjimą skaityti
įstatymus išugdė praktika“
Karolio Podolskio nuotrauka

studijuojant. Vadovavau nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms, dirbau
savanoriu, pačiam teko keletą organizacijų steigti, įstatus rengti ir su teisinėmis procedūromis susipažinti. Praktika ir išugdė gebėjimą „skaityti įstatymus“. Konstitucijos egzaminas man
yra garbės reikalas ir pilietiškumo išraiška, visi piliečiai turėtų žinoti savo
Konstituciją. Šis egzaminas – puikus
motyvas, skatinantis kasmet vėl į rankas paimti konstituciją.
Šių metų egzaminui planavau ruoštis atsakingiau, bet dėl užimtumo nepavyko: prieš pirmą etapą spėjau konstituciją tik kartą perskaityti, o prieš antrą – 2 kartus. Per kelerius metus, kai
dalyvauju egzamine, tos žinios vis giliau įsitvirtina. O šiaip niekada nedėjau didelių vilčių laimėti...

Ridas Viskauskas

Spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje apdovanoti
„Konstitucijos egzamino 2013“,
kurį organizavo LR Teisingumo
ministerija, nugalėtojai. Sveikiname bičiulį Povilą Isodą, patekusį į
geriausiai išlaikiusių Konstitucijos
egzaminą gyventojų, neturinčių
teisinio išsilavinimo, trejetuką. Jei
2007 m. surengtame pirmajame
Konstitucijos egzamine dalyvavo
apie 800 dalyvių, tai šiais metais
egzamino užduotis sprendė maždaug 30 tūkst. Lietuvos piliečių.
Povilai, gimėte Igliškėlių kaime
(koks gražus jo pavadinimas!). Kokia buvo Jūsų vaikystė? Kas įsiminė?
Kas padarė didžiausią įtaką Jūsų pasaulėjautai ir pasaulėvokai?
Gražus ne tik pavadinimas, bet ir
pats kaimas, kuriame prabėgo beprotiškai smagi vaikystė. Aš nebuvau toks
visuomeniškai aktyvus iki pat studijų Marijampolės kolegijoje. Vaikystėje sportavau, žaidžiau, bendravau su
draugais. Ir vasarą, ir žiemą kaime mes
visi iki vėlyvo vakaro laiką leisdavome
kartu. Gal taip atsirado tas solidarumo
jausmas, noras būti su žmonėmis, padėti kitiems, pramogauti ir laiką leisti
kartu, o ne vienam.
Vaikystėje daug teko padėti tėvams
ūkyje. Dabar džiaugiuosi, kad savo akimis mačiau visus darbus. Tada jie neatrodė malonūs. Visai nedomino, kaip
ką sodinti, kaip žolę pjauti, kaip gyvulius prižiūrėti. Reikia laiko, kad įvertintum gyvenimo patirtį. Ne visi mano
bendraamžiai, o ką kalbėti apie jaunesnius, suvokia, kokie ūkio darbai kaime
dirbami, kaip atsiranda maistas ir t. t.
Didžiulę įtaką padarė mokslai Igliškėlių pagrindinėje mokykloje. Nuo 6
metų pradėjęs mokytis visada sąžinin-
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gai žiūrėjau į mokslus, gal ir nebuvau
geriausias, bet vienas iš geresnių. Visiems duodavau nusirašyti... Konkurencinės kovos nejaučiau, priešingai,
visada smagu būdavo padėti prasčiau
besimokantiems. Nedidelė mokykla
turi privalumų: mokinių ir mokytojų
kolektyvas mažas, visi vieni kitus gerai
pažįsta; jautėmės kaip namuose. Didelis mokytojų dėmesys kiekvienam mokiniui, neskaičiuojant laiko, leido pasiekti gerų mokymosi rezultatų.
Gaila, niekas manęs neprivertė aktyviau atsiskleisti meninėje veikloje, būreliuose. Bet nėra ko liūdėti, viskam savas laikas – atsiskleidžiau vėliau.
Didžiausią įtaką padarė tėvai. Nors
jie ir nebuvo aktyvūs visuomenininkai,
politikoje nedalyvavo, bet išugdė pagrindines padoraus žmogaus vertybes:
teisingumą, pagarbą žmonėms, mandagumą, solidarumą. Tai ir buvo pagrindas, kuriuo remiantis galima buvo
realizuoti save, o vėliau ir tapti politiku. Be šių vertybinių dalykų nebūčiau
niekada atsidūręs ten, kur esu dabar.

Konstitucijos egzaminas
man yra garbės reikalas ir
pilietiškumo išraiška, visi
piliečiai turėtų žinoti savo
Konstituciją.
Jūs nuosekliai gilinotės į verslo
valdybą ir administravimą (baigėte studijas Marijampolės kolegijoje
ir Kauno technologijos universitete), taigi teisės dalykai Jums – nesvetimi. Kas paskatino dalyvauti
Konstitucijos egzamine? Kuo Jums
asmeniškai svarbus šis egzaminas?
Teisės dalykai buvo svarbūs ne tik

Konstitucijos egzamino I etape
teko atsakyti į 30 testo klausimų, II
etape – į 19. Kurie klausimai vertė ilgiau pagalvoti?
Egzamino etapai vyko savivaldybėje, turėjome po 45 minutes. Šiais metais
pirmas etapas man buvo sunkesnis nei
pernai, klausimai pasirodė rimtesni.
Kol nesužinojau rezultatų, negalėjau
atsipalaiduoti. Antras etapas man buvo lengvesnis. Antrame etape padariau
vienintelę klaidą, bet man, kaip savivaldybės tarybos nariui, gėda, kad suklydau atsakydamas į klausimą: „Kas prižiūri, kad savivaldybės laikytųsi konstitucijos ir įstatymų“. Žinojau, kad tuo
rūpinasi Vyriausybės atstovas, bet aš
pažymėjau, jog Seimo kontrolieriai...
Yra kur tobulėti kitais metais...
Jūs į visuomeninę veiklą, kaip Marijampolės savivaldybės visuomeninės tarybos prie Marijampolės policijos komisariato narys, įsitraukėte,
jei neklystu, būdamas 19 metų! Nuo
2006 m. esate Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus narys, o 2009–2011
m. ėjote šio skyriaus pirmininko pareigas. Kuo ypatingas Marijampolės
kontekstas, kad šiame krašte toks
politiškai aktyvus jaunimas?
Šiame krašte išaugo ne viena reikšminga Lietuvai asmenybė... Kalbant
rimčiau, lemia aktyvių žmonių skaičius ir stabilumas. Mes, jaunieji socialdemokratai, stabiliai judame pirmyn, nesiblaškome, įsitvirtiname mieste, dirbame, kuriame šeimas. Į veiklas
įtraukiame studentus, moksleivius. Tokiu būdu kuriamas gausus jaunų, progresyviai mąstančių, kairiųjų pažiūrų
žmonių būrys, kuris gali daryti pokyčius, tęsti pradėtus darbus, kurti visiems palankią aplinką.
Jau dabar mūsų savivaldybės taryboje be manęs išrinkti dar 2 jaunieji socialdemokratai. Taigi numatyta kryptis
veikia. Mes, tik ką atėję iš jaunimo, patys skatiname pokyčius, palaikome jaunimo iniciatyvas. Jaunimui atsiranda
vis daugiau galimybių veikti, todėl pilietiškų, aktyvių, politika besidominčių jaunuolių nestinga.
Nuo 2011 m. gruodžio einate Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pareigas.

Kokius darbo galvosūkius tenka
spręsti?
Jaunimo reikalų taryboje klausimų
daug ir įvairių. Manyčiau, didžioji šių
tarybų problema ta, jog sritis plati –
jaunimas, o realių įgaliojimų neduota, tik patariamasis balsas. Aišku, aš,
kaip savivaldybės tarybos narys, tuos
„patarimus“ lengviau galiu perduoti
savivaldybės vadovams ir įtikinti juos.
Pagrindiniai klausimai yra šie: finansavimo iš savivaldybės biudžeto
didinimas jaunimo užimtumui ir atviro jaunimo centro steigimas savivaldybėje. Biudžetą didinti sekasi neblogai,
nes kiekvienais metais pinigų pavyksta rasti vis daugiau. Ne visi supranta
atviro jaunimo centro reikalingumą.
Tai būtų pirmasis toks centras savivaldybėje. Idėja palaikoma nedrąsiai, bet
manau, kad iki kadencijos pabaigos jį
įsteigsime.

Tikiu, kad galime išrinkti
šalies prezidentu kairiųjų
pažiūrų žmogų, iš
socialdemokratų gretų.
Esate Marijampolės savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros, sporto
ir jaunimo reikalų komiteto narys.
Kokias iniciatyvas Marijampolėje
išskirtumėte?
Tenka dirbti sudėtingame komitete, nes mūsų komiteto kompetencijai
priklauso didžioji savivaldybės įstaigų
dalis. Savivaldybės plėtros plane numatėme nemažai uždavinių. Sporto
srityje pagrindinis tikslas – pastatyti
daugiafunkcinį sporto centrą (krepšinio areną), kuri gyvybiškai reikalinga
savivaldybei ne tik plėtojant sportą, bet
ir organizuojant didesnius renginius.
Kultūros srityje numatome atnaujinti kino teatro infrastruktūrą; skaitmeninius filmus jau rodome, tačiau
liko senos kėdės. Užsibrėžėme parengti visų kultūros paslaugų mieste ir kaime kokybės didinimo planą, atnaujinti kultūros centro garso ir apšvietimo
techniką, viešosios bibliotekos ir dramos teatro infrastruktūrą.
Švietimo srityje didesnis dėmesys

bus skiriamas ikimokyklinio ugdymo
įstaigų tvarkymui ir paslaugų plėtrai.
Mažiname pradinių klasių komplektus darželiuose, o vietoje jų steigiame
lopšelius, nes tuštėjančiose pagrindinėse mokyklose lieka laisvos vietoms
pradinukams, o lopšelio vietų poreikis
auga. Galima pasidžiaugti tik ką įkurtu daugiafunkciniu centru kaimiškoje teritorijoje, kuriame tilps ir biblioteka, ir bendruomenė, ir dienos centras, ir darželis.
O jaunimo srityje aktualiausias projektas – atviro jaunimo centro įkūrimas.
Artėja 2014-ieji… Kokių permainų tikitės šalyje? Kaip stiprinate save
sunkiausiais gyvenimo momentais?
Gyvenimas juda teigiama linkme.
Linkiu šiai Vyriausybei aktyviai dirbti, neskubėti, bet ir nedelsti, nes pokyčių reikia. Tikiu, kad ši Vyriausybė padarys darbus, kurių laukia tauta. Manau, kad mūsų tauta tampa sąmoninga, daugiau skaito, plačiau mąsto, mažiau aklai pasikliauna, daugiau pati
ieško atsakymų.
2014 metai svarbūs, vyks net dveji
rinkimai. Tikiu, kad galime išrinkti šalies prezidentu kairiųjų pažiūrų žmogų, iš socialdemokratų gretų. Manau,
kad šalies vadovas, turėdamas didžiulę viešąją erdvę, gali formuoti kitokią
mūsų valstybės moralinę politiką –
solidaresnę, mažiau kaltinančią, daugiau patariančią, neskirstančią į Rytus
ir Vakarus, į kairę ir dešinę, ne skaldančią visuomenę, bet jungiančią. O Europos Parlamento rinkimai gali visos
Europos Sąjungos vairą pasukti į kairę, t. y. į žmones, ir kurti anksčiau minėtą aplinką visame senajame žemyne.
Sunkios akimirkos mane lanko retai, esu stiprus žmogus, atradęs vidinę
ramybę. Gal didieji sunkumai dar priešakyje?.. Esu įsitikinęs, kad knygose ir
žmonių patirtyje glūdi bazinės žinios,
kuriomis remdamasis gali kūrybiškai
ieškoti naujų idėjų, naujų siekių. Kaip
tik šiuo metu analizuoju mūsų valstybės virsmą iš okupuotos į nepriklausomą, joks filmas ar mokytoja per pamoką nepapasakos to, ką Vytenis Povilas
Andriukaitis išdėstė savo „Gyvenimo
interviu“ („Lietuviškas imunitetas: Vytenio Povilo Andriukaičio gyvenimo
interviu“ / Inga Liutkevičienė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012).
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